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                                                    Sporen van de Buurt 
Buurtspraak Buurt Ede en Veldhuizen                                                 datum 16 september 2021 

 

Zoektocht naar een gebrandschilderd raam aangeboden door de Buurt in 1952 bij de opening 

van de Chr. Technische School aan de Amsterdamseweg in Ede. Aanleiding voor deze zoektocht 

was een vermelding in het 6e Buurtboek 1949-1993 waar op de Buurtspraak van 18 september 

1952 onderstaande zinsnede werd gevonden: 

"Ook waren vertegenwoordigers der Buurt aanwezig bij de opening van de Technische School waar we bij die 

gelegenheid een gebrandschilderd raam aangeboden hebben voorstellende de schaapskooi van de Ginkel, en 

onze oude Edesche Toren" (zie citaat) 

 

  
 

Via Coördinator Facilitair Dirk Ansink van voorheen het Chr. Technische School, Het Chr. Streeklyceum later 
de Chr. Scholengemeenschap Streek en sinds deze zomer Het Streek college voor Chr. voor praktijkonderwijs. 
en betreft zowel VMBO als MAVO als Praktijk-onderwijs, thans aan de Zandlaan 25 te Ede ontvingen wij de 
navolgen informatie: 
 
De architect voor de nieuwbouw had vanuit de gemeente Ede en ook vanuit de directie van Het-Streek de 
opdracht gekregen om een aantal zaken in zijn bouwtekeningen mee te nemen als herinnering (nostalgie) aan 
de oude LTS.  Dit betrof ook een aantal glas in lood ramen van de zgn. “koepel” die er destijds stond en zo 
ook het glas in loodraam waar de Buurt naar op zoek is met de afbeelding van Schaapskooi en Herv. Kerk Ede 
bij de opgang van de trap naar de 1-ste en 2-de verdieping. Al deze glas in loodramen zijn gespaard gebleven 
en verwerkt in de nieuwe entree in de school aan de Zandlaan. De glas in loodramen zijn zo verwerkt dat ze 
aan beide kanten beschermd worden door ramen…dus eigenlijk ingebouwd in een soort van thermopane ruit 
of dubbel glas. 
  
Het raam is dus niet vernietigd tijdens de sloop maar gelukkig op een mooie manier verwerkt in de entree 
van de nieuwe school met als andere kant de wand de schoolkantine van waaruit het uitzicht dan ook mooi 
op deze glas in lood ramen valt 

 
Ede, 12 oktober 2020 
Geen Broere / Buurtrichter 
   
Bijlagen: Glas in lood wand en afbeelding van het door de Buurt aangeboden raam. 
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Bijlage: Sporen van de Buurt Glas in Lood raam 1952 
 

  
Glas in lood raam “Buurt” in Het Streek College (foto Glasatelier Friso) 

 

    
Glas in lood wand entree Het Streek College 


