
en modern schoolgebouw voor 
Edese techniekstudenten

Strak

Technova College • Ede Tekst: Margot Visser

Transparantie en licht zijn essentieel in het ontwerp van het 
Technova College in Ede. Door de glazen plintgevel zijn de 
werkplaatsen van buitenaf zichtbaar en eenmaal in het gebouw 
zorgen vides en shedkappen voor veel daglichttoetreding. Een 
consortium van drie Edese bedrijven realiseerde dit nieuwe 
schoolgebouw van ROC A12.

Doordat alle pui- en 
wandelementen in één 
vlak staan, zijn er geen 
uitstulpingen en is het een 
heel strak gebouw geworden.
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Techniek met een menselijk gezicht

Galvanistraat 26 
6716 AE Ede

T. (0318) 63 73 75
E. info@itn.nl

DUURZAAM
• Energiebeheer
• WKO installaties
• Zonnepanelen
• Energielabel

ELEKTROTECHNIEK
• Energie en licht
• Beheer / bediensysteem
• Zwakstroom en data
• Beveiliging

KLIMAAT
• Verwarming / koeling
• Luchtbehandeling
• Sanitair
• Regeltechniek

TECHNISCH BEHEER
• Expertise
• Beheer en onderhoud
• MJOP / NEN2767
• Beheer op afstand

Bouwbedrijf Kreeft is een middelgroot, allround 
familiebouwbedrijf met circa 85 vaste medewer-
kers. Naast projectmatige nieuwbouw zijn wij als 
Bouwbedrijf Kreeft ook specialist in het verzor-
gen van bouwkundig onderhoud, voornamelijk 
voor professionele klanten, zoals overheid, 
woningcoöperaties, zorginstellingen, bedrijven 
en verzekeringsmaatschappijen. De laatste 
decennia zijn we naar onze huidige bedrijfsom-
vang toegegroeid door ons ook te specialiseren 
in innovatieve nieuwbouw of de verbouw van 
woningen, kantoren, scholen en bedrijfsruimtes, 
vaak uitgevoerd in bouwteamverband.

Faradaystraat 2
6718 XT  Ede

bouwbedrijfkreeft.nl

Bouwbedrijf Kreeft is een middelgroot, 
allround familiebouwbedrijf met circa 85 vaste 
medewerkers. Naast projectmatige nieuwbouw 
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in het verzorgen van bouwkundig onderhoud, 
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bouwteamverband.

Faradaystraat 2     6718 XT  Ede

BOUWBEDRIJFKREEFT.NL

Techniek met een menselijk gezicht

Galvanistraat 26 
6716 AE Ede

T. (0318) 63 73 75
E. info@itn.nl

DUURZAAM
• Energiebeheer
• WKO installaties
• Zonnepanelen
• Energielabel

ELEKTROTECHNIEK
• Energie en licht
• Beheer / bediensysteem
• Zwakstroom en data
• Beveiliging

KLIMAAT
• Verwarming / koeling
• Luchtbehandeling
• Sanitair
• Regeltechniek

TECHNISCH BEHEER
• Expertise
• Beheer en onderhoud
• MJOP / NEN2767
• Beheer op afstand

Bouwbedrijf Kreeft is een middelgroot, allround 
familiebouwbedrijf met circa 85 vaste medewer-
kers. Naast projectmatige nieuwbouw zijn wij als 
Bouwbedrijf Kreeft ook specialist in het verzor-
gen van bouwkundig onderhoud, voornamelijk 
voor professionele klanten, zoals overheid, 
woningcoöperaties, zorginstellingen, bedrijven 
en verzekeringsmaatschappijen. De laatste 
decennia zijn we naar onze huidige bedrijfsom-
vang toegegroeid door ons ook te specialiseren 
in innovatieve nieuwbouw of de verbouw van 
woningen, kantoren, scholen en bedrijfsruimtes, 
vaak uitgevoerd in bouwteamverband.

Faradaystraat 2
6718 XT  Ede

bouwbedrijfkreeft.nl

 

 

 

 

       Interieurbouw: 
 
 

• Particuliere markt 
zoals onder andere: 
• Keukens 
• Badkamers 
• Kastenwanden  
• Meubels 

 
 

• Zakelijke markt 
zoals onder andere: 
• Winkelinrichting 
• Kantoormeubilair 
• Receptiebalies 
• Presentatiemeubels 

 
 

Molenstraat 25 A 
3927 AB Renswoude 
T: 0318 – 30 12 12 
F: 0318 – 30 13 54 
E: info@ejinterieurs.nl 
W: www.ejinterieurs.nl 
 

 

Sterk in stoffering
Onderhoudsarm en duurzaam zijn twee belangrijke eisen die 

aan de vloeren in het nieuwe Technova College in Ede worden 

gesteld. In de oudbouw, het gedeelte van de voormalige MTS 

dat is blijven staan, is daarom gekozen voor rubberen vloerbe-

dekking van Nora. Van Voorst Projektendienst legde 4.000 m2 

van dit materiaal. “Rubber is een natuurproduct en dus heel 

duurzaam. Doordat het geen coating nodig heeft, zijn boven-

dien de onderhoudskosten laag”, vertelt eigenaar Peter Fiering. 

Van Voorst Projektendienst is een familiebedrijf dat inmiddels 

in handen is van de derde generatie. Het Edese bedrijf richt 

zich op het stofferen van vloeren met harde en zachte vloerbe-

dekkingen. Ook het verzorgen van raamdecoratie zoals gordij-

nen, lamellen en zonwering behoort tot het dienstenpakket. 

Tot de vaste klantenkring behoren winkelketens, kantoorin-

richters, hotels, architecten, interieurbouwers en aannemers.

Opdrachtgever
Christelijke Onderwijs Groep 

Architect
Cepezed, Delft

Bouwbedrijf
Bouwbedrijf Kreeft BV, Ede;  

Bouwfysisch adviseur
DGMR, Arnhem

Constructeur
IMd Raadgevende Ingenieurs, 
 Rotterdam

Installatie-adviseur
Huisman & Van Muijen, Den Bosch

Installaties
ITN Installatietechniek, Ede

Interieurbouw
EJ Interieurs, Renswoude

Vloeren
Van Voorst Projectendienst, Ede

Bouwperiode
April 2017 – juni 2018 

Aanneemsom
Circa 8,5 miljoen

Het doel dat opdrachtgever COG (Chris-
telijke Onderwijs Groep) voor ogen had 
was ‘een innovatieve en comfortabele 
leeromgeving voor onze techniekstu-
denten, een gebouw dat geweldig 
onderwijs mogelijk maakt’. Met deze 
opdracht en een PVE op hoofdlijnen 
ging Team techINnova aan de slag. Het 
consortium bestaat uit de drie Edese 
bedrijven Bouwbedrijf Kreeft BV, ITN 
Installatietechniek BV en Bruil Bouw aan 
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de slag. Voor het ontwerp werd architect 
 Cepezed ingeschakeld.

Strak en vlak 
Het Technova College staat op de plaats 
van het voormalige Technisch College 
Ede. Het grootste gedeelte van dit pand is 
gesloopt, maar circa 30 procent is blijven 
staan en geïntegreerd in de nieuwbouw. 
“Door de oude gevel eraf te halen en 
deze te voorzien van de nieuwbouwge-

vel, met dezelfde looks als de rest van 
het pand, heeft het gebouw een con-
sistente uitstraling gekregen”, vertelt 
Marcel van Veldhuizen van Bouwbedrijf 
Kreeft. Doordat alle pui- en wandele-
menten in één vlak staan, zijn er geen 
uitstulpingen en is het een heel strak ge-
bouw geworden. De aluminium pui heeft 
geen screens, maar is in plaats daarvan 
voorzien van hoog zon- en warmtewe-
rende beglazing met lichtwering aan de 

In het gebouw zorgen vides 
en shedkappen voor veel 
daglichttoetreding.
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http://www.vanvoorst.nl/
http://www.cog.nl/
https://www.cepezed.nl/
https://www.bouwbedrijfkreeft.nl/
https://www.dgmr.nl/
https://www.imdbv.nl/
https://www.hvm.nl/
https://www.itn.nl/
http://www.ejinterieurs.nl
http://www.vanvoorst.nl
https://www.bouwbedrijfkreeft.nl/
https://www.itn.nl/
https://www.itn.nl/
https://www.bruil.nl/
https://www.cepezed.nl/


ITN
Op donderdag 11 mei 2017 was de officiële start van de 

bouw. De bouw werd geopend door het ROC. Vanaf die 

donderdag zijn wij begonnen met het boren van de palen 

en zijn we daadwerkelijk gestart. Na ruim een jaar hard 

werken is zeer recent het Technova College opgeleverd. Als 

Edes bedrijf zijn wij hier erg trots op. 

Samen met bouwbedrijf Kreeft hebben wij het gebouw 

ontworpen. Dit maakt het project voor ons extra bijzonder. 

Het Technova Collega is hierdoor een toekomstbestendig 

gebouw geworden, waar techniekonderwijs gericht op 

leren en werken, centraal staat.

Zo brengen wij onderwijs en techniek samen. Zo hebben 

we verschillende werkplaatsen gecreëerd waar studenten 

samen kunnen werken met het bedrijfsleven. Daarnaast is 

het pand energiezuinig omdat er energie gebruikt wordt 

uit de omliggende biomassacentrale in Ede. De opdracht-

gever is zeer tevreden met het eindresultaat. Na oplevering 

assisteren we de opdrachtgever nog bij de inrichting van 

het pand. Gelukkig houdt het werk hierna niet op voor ons. 

Na de oplevering mogen wij namelijk twintig jaar lang 

het onderhoud uitvoeren voor het Technova College. Een 

taak die wij met veel enthousiasme op ons nemen! Vanaf 

september wordt het gebouw in gebruik genomen door 

studenten en docenten. In oktober wordt het gebouw fees-

telijk geopend voor alle leerlingen. 

No-nonsense 
interieurbouwer 
Ambachtelijk vakmanschap gecombineerd met een 

modern machinepark is waar interieurbouwbedrijf 

EJ Interieurs uit Renswoude voor staat. Toen de 

twee oprichters en naamgevers, Evert Jan van der 

Velde en Evert Jan de Leeuw, hun bedrijf tien jaar 

geleden startten, kozen ze er bewust voor om met-

een in de meest geavanceerde computergestuurde 

machines te investeren. Welke vormen of afme-

tingen een klant ook wenst, EJ Interieurs kan het 

dankzij dit machinepark maken. Korte lijnen en een 

no-nonsense aanpak kenmerken hun werkwijze.

Voor het nieuwe Technova College levert EJ Interi-

eurs in opdracht van aannemer Bouwbedrijf Kreeft 

verschillende interieuronderdelen: de centrale 

receptiebalie met een achterwandkast en enkele 

bureau-opstellingen, twee uitgiftebalies voor ICT 

en gewone leermiddelen, een pantry, diverse stil-

tewerkplekken voor docenten en een balie voor de 

motorvoertuigenafdeling. Wat betreft materialen 

is gekozen voor een extreem matte HPL (zodat je 

geen vingerafdrukken ziet) gecombineerd met RVS 

en een lookalike RVS. 

EJ Interieurs heeft de beschikking over een werk-

plaats van 900 m2. Het bedrijf heeft drie leerlingen 

in dienst die een opleiding volgen aan het Technova 

College. “Zij werken bij dit project dus aan hun 

eigen interieur”, aldus Van der Velde. 

In het gedeelte van de voormalige MTS dat is blijven staan, 
is gekozen voor rubberen vloerbedekking van Nora.

VAN VOORST PROJEKTENDIENST
ELLEBOOG 13, EDE  |  T. 0318 - 62 15 77  |  INFO@VANVOORST.NL

Sinds 1959 kunnen bedrijven 
bij ons terecht voor alle 
soorten projectstoffering, 
van vloerbedekking tot zonwering.

WWW.VANVOORST.NL

binnenzijde. Doordat het pand is uitgelegd op stramie-
nen van 3,6 meter, is de flexibiliteit qua inrichting groot.

Korte looproutes
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 10.000 m2. Op 
de begane grond komen de werkplaatsen. Doordat deze 
voorzien zijn van volledig glazen puien, staat het gebouw 
in directe verbinding met de buitenwereld. Verder bevin-
den zich hier de centrale hal, een innovatieve werkplaats 
van 1.000 m2 en de kantine. Op de verdiepingen zijn de 
leslokalen van de diverse opleidingen. Vanaf elk cluster 
is de begane grond snel bereikbaar via trappenhuizen. De 
looproutes zijn hierdoor altijd kort. Hoewel het een lang 
en breed gebouw is (100 meter lang en 40 meter breed), 
oogt het door de vele vides en shedkappen overal licht en 
toegankelijk. 

BENG
Door verschillende duurzaamheidsmaatregelen (277 
zonnecollectoren, LED-verlichting, daglichtregeling en 
aanwezigheidsdetectie, hoge Rc-waardes) voldoet de 
nieuwbouw aan de BENG-normering. Energie wordt 
betrokken vanuit de nabijgelegen biomassacentrale in 
Ede. In september betrekken de techniekstudenten hun 
nieuwe onderkomen.
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De werkplaatsen zijn voorzien van volledig glazen puien. Daardoor 
staat het gebouw in directe verbinding met de buitenwereld.
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http://www.bouwbedrijfkreeft.nl/
http://www.ejinterieurs.nl/

