OVERDRDACHT KAZERNES EDE
16 DECEMBER 2010
Het zal weinig ‘Verbindelaren’ zijn ontgaan dat in december 2010 de kazernes in
Ede definitief hun poorten gesloten hebben en overgedragen zijn aan de gemeente
Ede. In dit artikel een verslag van de overdracht van de kazernes in Ede van het
Ministerie van Defensie door tussenkomst van het Ministerie van Financiën aan
de gemeente Ede.
Dat de kazernes ooit zouden gaan sluiten
stond al langere tijd vast en velen weten dat
de sluiting eigenlijk al jaren eerder een feit
had moeten zijn, maar keer op keer uitgesteld werd. Uiteindelijk kwam toch het tijdstip van de 2e helft van 2010 steeds vaker
ter sprake en toen ook in Amersfoort de eerste schop de grond in ging om de nieuwe
behuizing te realiseren besefte iedereen wel
dat het nu toch ging gebeuren.

Op 16 december waren er al vroeg eenheden van CISBn en 101 CISBat aanwezig om
8 boogtenten en ruim 400 stoelen neer te
zetten en het bedrijf dat de Regimentsleeuw
van zijn sokkel zou tillen was ook al vroeg
aanwezig om de noodzakelijke voorbereidingen verder af te ronden. Dat laatste was
maar goed ook, onze Leeuw bleek achteraf
zwaarder dan gedacht en niet te tillen zonder eerst een deel van de giek te verwijderen.

WARME OVERDRACHT
Op 17 september kwam maj ing. Rob Vollaard, C-Lokaal Facilitaire Dienst (LFD)
Ede, bij lkol Jaap de Feiter met het verzoek
of de School Verbindingsdienst dan wel het
Regiment Verbindingstroepen op 16 december een delegatie konden leveren. Hij
was namelijk net terug gekeerd van een vergadering met de gemeente Ede waarin de
burgemeester van Ede, de heer Van der
Knaap, te kennen gegeven had dat hij de
overdracht van de kazernes aan de gemeente toch niet ongemerkt voorbij wilde laten
gaan.
Dat was de aanzet voor het organiseren van
een eigentijdse ceremonie van overdracht op
16 december, waarbij de gemeente Ede, het
ministerie van Financiën en het ministerie
van Defensie een passende rol zouden hebben.

NAT, KOUD EN ZWAAR
Toen de datum van 16 december dichterbij
kwam en bleek dat het weer ons niet echt
gunstig gezind zou zijn werden er nog in allerijl dekens en heaters geregeld, zodat in ieder geval de oudere veteranen, waarvan er
zich zo’n 200 aangemeld hadden, de barre
omstandigheden zouden kunnen trotseren.

Vervolgens werd onder de tonen van de KLMars de CLAS vlag neergehaald.
Hierna werd er aandacht gevraagd voor de
plaatsvervangend secretaris-generaal van het
ministerie van Financiën de heer Koeleman,
die op zijn beurt, in een korte toespraak toelichting gaf op de gebeurtenissen van deze
dag vanuit zijn rol.
Daarna werden er drie stoelen en een tafel
voor het front van de eenheden neer gezet
zodat de vertegenwoordigers van de diverse ministeries en de gemeente Ede de overdracht op papier konden vastleggen. Voor
de aanwezige militairen wellicht een eigenaardige gewaarwording omdat een dergelijke gebeurtenis niet vaak voorkomt tijdens
militaire ceremonies.

CEREMONIE VAN OVERDRACHT
De feitelijke ceremonie van overdracht bestond uit 4 delen:
- een toespraak van de Regimentscommandant, waarna de Leeuw van zijn sokkel is getild;
- een vertegenwoordiger van het ministerie
van Defensie, die de kazerneterreinen overdroeg aan het ministerie van Financiën;
- een vertegenwoordiger van het ministerie
van Financiën, die de kazernes overdroeg
aan de gemeente Ede en
- tot slot een toespraak van de burgemeester van Ede.
Onder het ten gehore brengen van de Verbindingsmars werd de Leeuw langzaam en
statig van zijn sokkel getild en bovenop een
vrachtwagen gezet die daarna langzaam uit
beeld verdween. Dit geheel nam niet meer
dan 6 minuten in beslag waarna de Wapenoudste, de bgen Ent, het woord kreeg als
vertegenwoordiger van het Ministerie van
Defensie. In zijn toespraak memoreerde hij
de reden van de sluiting en de werkzaamheden die in de aanloop daar naar toe nodig
waren om te komen tot het punt waarop de
kazernes overgedragen konden worden.

VELUWSE POORT
Tot slot werd het woord gegeven aan de burgemeester van Ede, de heer Van der Knaap,
die in het kort nog de geschiedenis van de
kazernes aanhaalde en door liet schemeren
wat de toekomstige plannen zijn voor dit gebied. In het kort komt het er op neer dat
een16-tal historische gebouwen behouden
zullen blijven, met natuurlijk een aangepaste bestemming. Met name bij het station,
pal in het zicht van veel reizigers, staan kantoorpanden gepland en voor het overige deel
een open woongemeenschap met een mooi
karakter. Dat e.e.a. met de huidige economische situatie de nodige tijd zal vergen zal
een ieder wel duidelijk zijn. Het heeft de gemeente € 60.000.000 gekost om eigenaar
te worden van dit terrein dat in de toekomst
de toepasselijke naam ‘Veluwse Poort’ zal
krijgen.
Met het spelen van een mars en het in top
hijsen van de gemeentelijke vlag werd het
geheel afgesloten.
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