Postbus 5162, 6802 ED Arnhem
www.rijnijssel.nl

PERSBERICHT
19 april 2018

Rijn IJssel en Van Wijnen ondertekenen contract voor bouw

Vakschool Wageningen krijgt flinke metamorfose
Niets staat de verbouw en nieuwbouw van Rijn IJssel Vakschool Wageningen nog
in de weg na het tekenen van het contract op donderdag 19 april. Van Wijnen
start op 1 juli met de verbouw en vanaf september met de nieuwbouw. Vakschool
Wageningen bestaat op dit moment uit twee gebouwen aan weerszijden van de
Marijkeweg. Het gebouw op nummer 20 wordt afgestoten en het gebouw op
nummer 5 wordt aangepast en uitgebreid.
Op de locatie in Wageningen zijn de mbo-opleidingen voor horeca, bakkerij, toerisme en
facilitaire diensten gevestigd in twee gebouwen aan weerszijden van de weg. In het gebouw
aan de Marijkeweg 5 zitten onder andere een hotel met restaurant en keuken,
vergaderruimten met een congreszaal, onderwijslokalen en -domeinen, kantoren en een
grote teamkamer.
Na de verbouwing worden aan de vakschool bakkerijen, keukens, een ijscentrum, een
magazijn, leslokalen en een grote plaza toegevoegd. Het gebouw krijgt aan de achterzijde
een uitbreiding waarin vooral de meer technische onderwijsruimten voor bakkers en horeca
komen.
Vanaf 1 juli start Van Wijnen met de verbouw met aanpassingen aan het hoteldeel en vanaf
september met de nieuwbouw. De verwachting is dat de bouw in zomer 2019 gereed is.

Onderschrift foto (volgt donderdagavond 19 april):
Ben Geerdink, voorzitter college van bestuur van Rijn IJssel en Ingo Bouwman,
vestigingsdirecteur Arnhem van bouwbedrijf Van Wijnen ondertekenden donderdag 19 april
een contract voor de verbouw en nieuwbouw van Rijn IJssel Vakschool Wageningen.

Meer informatie:


Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichter/woordvoerder Karin Jansen, 06 28 55 73 91,
k.jansen@rijnijssel.nl of Michiel Akkersdijk, directeur projecten Rijn IJssel, 06 55116779.



Rijn IJssel geeft middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond Arnhem aan ongeveer 11.500
studenten. Rijn IJssel bouwt aan RIJk Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke,
beroepsechte leeromgeving biedt met flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren, versnellen of
verbreden, intensieve begeleiding en het gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel
heeft, is klaar voor een vervolgstudie of om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.



Van Wijnen is meer dan bouwen. We helpen mens en maatschappij aan gebouwen die de kwaliteit van het
wonen, werken, zorgen, leren en recreëren verhogen. Dit doen we met 1.700 betrokken en gedreven
vakliefhebbers vanuit 24 locaties in Nederland. We ontwikkelen, bouwen, onderhouden en beheren. Wij
geloven dat samenwerking, pro-actief handelen en kennis delen de sleutels vormen tot succes.

