de e l 3
Luitenant-kolonel b.d. R.H. Rijntalder
Fotografie: kap b.d. A.J.J. Buitendam

In het vorige deel van de serie artikelen over de huidige
status van de voormalige Edese kazernes heeft u kennis
kunnen nemen van de ontwikkelingen op het terrein van
de vroegere Mauritskazerne. Het vorige deel werd afgesloten met een overzicht van al gesloopte en nog te
slopen gebouwen. In dit derde en laatste deel treft u een
overzicht aan van de te behouden gebouwen met een rijks
of gemeentelijke monumentenstatus. Ook is in dit artikel
aandacht geschonken aan de aanleg van een nieuwe
ontsluitingsweg voor het voormalig militair terrein. Deze
ontsluitingsweg zal onder de naam Parklaan, de A12
verbinden met de provinciale weg N224 naar Arnhem.
Tot slot wordt in dit derde en laatste deel van de serie
artikelen over de voormalige kazernes in Ede aandacht
geschonken aan de nieuwe bewoners van de prestigieuze
Edese nieuwbouwwijk: de Veluwse Poort.
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Stationsgebied met rechtsboven voormalig ENKA-terrein
en links de voormalige kazerneterreinen

MONUMENTALE EN KARAKTERISTIEKE GEBOUWEN
Zoals al eerder vermeld blijven een aantal monumentale en karakteristieke gebouwen op de diverse voormalige kazernecomplexen
met de status van rijks- of gemeentelijk monument behouden.
Voor de Prins Mauritskazerne betreft dat de uit 1906 daterende
gebouwen 41 en 42 met de namen Mauritskazerne en Johan
Willem Frisokazerne. Deze van oorsprong voor de artillerie en infanterie bestemde gebouwen waren tot kort voor de overdracht
van het kazernecomplex in 2010 het domein van de luchtdoelartillerie. Ook de zeer fraaie monumentale gebouwen met de benamingen Van Essen- en Arthur Koolkazerne blijven voor het nageslacht behouden. Deze beide kazernegebouwen zijn gebouwd in
de van oorsprong Zwitserse chaletstijl. Een prachtige bouwstijl die
in het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw ook in Nederland veelvuldig werd toegepast, vaak in bosrijke omgevingen.
Bouwkundige kenmerken van de chalet bouwstijl zijn onder meer
overstekende daken, snijwerk met versierde windveren en soms
fraaie ornamenten.
Het vinden van een goede herbestemming voor deze gebouwen
zal in de huidige tijd niet eenvoudig zijn. De onderhoudstoestand
van de gebouwen laat veel te wensen over en bij een nieuwe bestemming zal ook een herinrichting en een ingrijpende renovatie
noodzakelijk zijn. Recent heeft de gemeente Ede echter overeen-
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Johan Willem Frisokazerne, rijksmonument uit 1906, anno 2014

stemming bereikt over de verkoop van de Arthur Koolkazerne aan
projectontwikkelaar De Bunte uit Ede. Zij gaan het kazernegebouw
herontwikkelen tot woningen. Ook komen er negen levensbestendige nieuwbouwwoningen met een slaap-, badkamer op de begane grond op het naastgelegen terrein. Deze woningen worden
voor wat betreft de bouwstijl aangepast aan de militair historische
omgeving. Ook de van later datum daterende P.L. Bergansiuskazerne (gebouw 5) blijft als rijksmonument behouden.
De Bergansiuskazerne werd in 1936 in gebruik genomen ten behoeve van de opleiding voor reserve-officieren voor de bereden
artillerie. In het laatste decennium van de vorige eeuw vond het
heropgerichte Garnizoen Ede hier haar bureauaccommodatie. De

laatste militaire hoofdgebruiker van het gebouw was in het begin van deze eeuw de
Lokaal Facilitaire Dienst (LFD).
De voormalige genieloods met het gebouwnummer 28 is in 2007 aangemerkt
als gemeentelijk monument. In de omschrijving van het gebouw is niet te achterhalen uit welke bouwperiode het gebouw
stamt. In het monumentenregister van de
gemeente wordt de voormalige genieloods
omschreven als een langwerpig pand met
een bouwlaag onder een zadeldak met
gesmoorde kruispannen en aan beide zijden ongeveer in het midden voorzien van
een topgevel met steekkap.
Het pand heeft een bakstenen plint en bestaat uit houten rabbatdelen die in de geveltoppen verticaal zijn geplaatst. Ook de
schoonheid van het gebouw vanwege de
sobere houtbouw wordt in het monumentenregister genoemd.

STINGERBOL
Begin jaren tachtig werd bij de Koninklijke Landmacht het Stinger wapensysteem ingevoerd. Voor de opleiding van
de stingerschutter, bij het toenmalige Opleidingscentrum Luchtdoelartillerie op de
Mauritskazerne, is de opvallende Stinger
trainingsbol geplaatst.
In deze bol kon het universum worden geprojecteerd en konden op zeer efficiënte
wijze richtoefeningen en schietsimulaties
worden gehouden waardoor de daadwerkelijke schietoefeningen tot een minimum
konden worden beperkt.

Kazerne in chaletbouw, Van Essenkazerne (1908), anno 2015

Stingerbol anno 2015
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Ede, juli 2015 wethouder Johan Weijland en dhr. Joost Peereboom
van Bunte Vastgoed B.V. bekrachtigen de koopovereenkomst voor de
Arthur Koolkazerne

Ondanks dat de Stingerbol geen beschermde monumentenstatus heeft en alle omliggende infrastructuur al is gesloopt is
de bol nog prominent aanwezig op het terrein van de voormalige Mauritskazerne. De gemeente Ede ziet als eigenaar van deze
unieke en karakteristieke bol het belang van behoud met een
passende herbestemming in en heeft vooralsnog besloten niet
zonder meer tot sloop over te gaan. Diverse opties voor een gepaste herbestemming, variërend van een horecafunctie tot de inrichting van een bioscoop en/of planetarium zijn al voorgelegd aan
de gemeente. Het terreingedeelte van de kazerne waar de Stingerbol is gelegen is echter voorbestemd voor de vestiging van het
toekomstige World Food Center (WFC). De besluitvorming over het
al dan niet behouden van dit karakteristieke object zal daarom
mede afhankelijk zijn van de planontwikkeling van het WFC. Het
zou mooi zijn als met een toepasselijke herbestemming deze unieke metalen bol behouden zou kunnen blijven. Met een passende
herbestemming zou het tevens een prachtig symbool zijn van de
aanwezigheid van de eenheden van de luchtdoelartillerie in Ede in
de tweede helft van de vorige eeuw.
Sinds de publicatie van deel 2 van de serie artikelen over de status
van de kazernes in Ede (Intercom uitgave 44.1) is nader bepaald
dat oorspronkelijk voor de sloop bestemde gebouwen mogelijk
toch gehandhaafd blijven en een herbestemming krijgen, ondanks
dat deze gebouwen geen monumentenstatus hebben. Deze heroverweging betreft onder meer gebouw 8 (kantine-, keuken- en
eetzaalgebouw) en gebouw 15 (sportgebouw) en enkele garage-/
magazijnloodsen. Het voormalig stafgebouw van 106 Verbindingsbataljon (gebouw 4) en de twee voormalige legeringgebouwen van
de vroegere eenheden van de luchtdoelartillerie (gebouwen 85 en
86) worden in ieder geval gesloopt.

Voormalige genieloods (gebouw 28) anno 2015

Renovatie (2013/2014) gebouw Johan Willem Frisokazerne
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NIEUWE BEWONERS
Akoesticum
Het gebouw met de naam Johan Willem Frisokazerne (gebouw
42) is het eerste monumentale pand dat volledig is gerenoveerd en
een definitieve bestemming heeft gekregen als nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater. Op 6 november 2013 werd
de realisatieovereenkomst voor de restauratie van het gebouw
ondertekend door wethouder Evert van Milligen en een gelegenheidscombinatie van aannemers, de Bouwcombinatie Frisokazerne. In het gebouw zijn speciale repetitieruimten ingericht, bestemd
voor alle vormen van podiumkunsten inclusief een grote zaal.
Veel aandacht is besteed aan de inrichting van studiefaciliteiten.
Het gebouw is voorzien van overnachtingfaciliteiten voor circa 120
personen terwijl een restaurant met een capaciteit van 150 gasten
de inrichting completeert. Veel van de oorspronkelijke bouwelementen zijn ook na de grootscheepse herinrichting van het gebouw nog terug te vinden. Ook de buitenzijde van het gebouw is
met inachtneming van de voorschriften zoals van toepassing zijn
voor rijksmonumenten ingrijpend gerenoveerd.
Het nationaal trainingscentrum voor de podiumkunsten, met de
benaming Akoesticum, in het gerenoveerde en gemoderniseerde
gebouw, de voormalige Johan Willem Frisokazerne, is in oktober

geproduceerd. Retailers kunnen in deze
supermarkt van de toekomst nieuwe winkelconcepten testen terwijl ook onderzoek
kan worden gedaan naar het winkelgedrag
van consumenten.

23 januari 2015, opening Akoesticum door Z.K.H. koning Willem-Alexander

In oktober 2014 is door de Stichting WFC,
WFC Development BV en de gemeente
Ede naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek vastgesteld dat de realisering van het ambitieuze plan financieel,
economisch en ruimtelijk mogelijk is. Met
het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek is een belangrijke stap gezet voor
de realisering van dit prestigieuze project. Ondanks het enthousiasme van het
college van B&W staat de gemeenteraad
nog sceptisch tegenover het project. De
financiering met een voorziene grote in-

2014 in gebruik genomen. De officiële
opening van het Akoesticum door Z.K.H.
koning Willem Alexander heeft plaatsgevonden op 23 januari 2015. Bij de openingsceremonie overhandigde de laatste
oud-kazernecommandant van de Mauritskazerne, majoor b.d. Rob Vollaard, symbolisch de sleutel van het complex aan
koning Willem Alexander.
World Food Center
De Stichting World Food Center (WFC)
streeft naar een internationaal netwerk van
World Food Centers, die onderling kennis
en informatie uitwisselen op het gebied
van landbouw, voedsel, voedselproductie
en tuinbouw. Op dit moment is de stichting voornamelijk bezig met het realiseren
van een World Food Center in Nederland.
Het bestuur van de stichting heeft als vestigingsplaats gekozen voor het stationsgebied van Ede, centraal gelegen binnen de
regio van FoodVally.
Het voornemen is dat het imposante en
innovatieve centrum zal verrijzen op het
zuidoostelijk terreingedeelte van de voormalige Prins Mauritskazerne, gelegen
langs de spoorverbinding Utrecht – Arnhem. Direct grenzend aan het binnenkort
te vernieuwen station Ede-Wageningen is
de optimale bereikbaarheid met openbaar
vervoer gegarandeerd. Centraal binnen
het nieuw te bouwen complex zal een iconisch gebouw als architectonisch hoog-

Campus van Wageningen UR, belangrijke partner voor het toekomstig World Food Center

standje zeker een blikvanger worden.
Het World Food Center Nederland zal een
ontmoetingsplek moeten worden voor
kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en consumenten met als doel kennis
over voeding, gezondheid en duurzaamheid te verspreiden. Centraal binnen de
uiteenlopende activiteiten van het WFC is
de totale voedselwaardeketen. Naast vele
andere partijen zal de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen
UR) een belangrijke partner zijn.
Recent is bekend geworden dat binnen
het WFC ook een supermarkt van de
toekomst zal worden opgenomen. Futur
Super moet een supermarkt worden waar
robots de klanten bedienen. Maaltijden
op maat zullen door 3D-printers worden

vesteringsbijdrage door het bedrijfsleven
is nog te weinig concreet en ook bij de in
het haalbaarheidsonderzoek gehanteerde
schattingen van de toekomstige bezoekersaantallen worden vraagtekens geplaatst door de gemeenteraad. Er zal nog
veel gepraat moeten worden voordat de
eerste contouren van het WFC op de voormalige Mauritskazerne zichtbaar worden.
Inmiddels heeft nader onderzoek uitgewezen dat een aantal onderkende risico’s
van het project aanvaardbaar blijken. In
juni stemde de gemeenteraad in met de
samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeente en WFC Development. Een
belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dat de komst van het WFC evenveel
moet opbrengen als de eerder geplande
woningbouw. Volgens de huidige plan-

intercom | jaargang 44 | 2

45

Van MGD...

... naar Medisch Centrum Veluwse Poort

ning zal begin 2016 een aanvang worden gemaakt met de werkzaamheden en naar verwachting zal het WFC in 2018 in gebruik
worden genomen.
Medisch Centrum Veluwse Poort
In het eerste deel van het artikel over de metamorfose van de Edese kazernes na de eigendomsoverdracht van Defensie aan de gemeente heb ik u in het kort al geïnformeerd over de ontwikkelingen
rondom het voormalig MGD-gebouw aan de Eikenlaan.
Na de sloop van het hoofdgebouw en overige opstallen is door
aannemersbedrijf Van Ree uit Ede in 2014 een voortvarende start
gemaakt met de bouw van een nieuw medisch centrum onder
de naam Medisch Centrum Veluwse Poort. Daar waar vroeger
de militaire bewoners van de kazernes waren aangewezen voor
geneeskundige- en tandheelkundige verzorging in het afgebroken
MGD-complex kunnen de toekomstige bewoners van de nieuwbouw op de voormalige kazernes sinds mei 2015 terugvallen op
een modern geoutilleerd medisch centrum op de oude MGD-locatie. Bijgaande foto’s geven een impressie van de sloop en nieuwbouwactiviteiten in het afgelopen jaar. In het centrum zijn inmiddels
diverse huisartsen gevestigd evenals een apotheek, een tandartsenpraktijk en een centrum voor fysiotherapie.
Woningbouw
Een belangrijke doelstelling van de gemeente Ede bij de ontwikkeling van het project Veluwse Poort is om een gevarieerd woningaanbod te realiseren op de ruim 100 hectare grote voormalige
kazerneterreinen. De wijk krijgt een grote verscheidenheid aan
woningen zowel in de huur – als de koopsector en zowel in de
duurdere als de goedkoper prijsklasse. De Veluwse Poort wordt
met een geplande omvang van 1850 woningen beslist geen standaard nieuwbouwwijk. Door de handhaving van diverse monumentale gebouwen en door gebruikmaking van een deel van de
bestaande wegenstructuur met de soms al eeuwenoude bomen
en de in het terrein bestaande hoogteverschillen ontstaat een
unieke woonwijk in een historisch, monumentaal en groen gebied.
De eerste fase van de woningbouwactiviteiten behelsde onder
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Verbindelaarsweg, huidige scheidslijn tussen oude kazerneinfrastructuur en de oprukkende nieuwbouwwijk

meer het project Het Regiment. Op het noordelijk deel van de
Mauritskazerne, grenzend aan de Kazernelaan, zijn hier onlangs
89 koopwoningen gerealiseerd. Het kon natuurlijk niet uitblijven dat
ook (oud)militairen belangstelling zouden hebben voor een domicilie op de voormalige kazerneterreinen. Als een van de eerste actief
dienende militairen nam een trotse luitenant-kolonel Albert van Dijk
onlangs de sleutel in ontvangst van zijn nieuwbouw koopwoning
op het voormalige kazernecomplex.
In de eerste bouwfase is ook de woningbouwontwikkeling opgenomen op het terreingedeelte van de gesloopte kantinegebouwen,
gelegen tussen de gebouwen van de voormalige Arthur Kool- en
de Van Essenkazerne. De verkoop van vrije bouwkavels gelegen
op de Elias Beeckmankazerne op de locatie ter hoogte van het
vroegere al gesloopte AMO-gebouw maakt eveneens deel uit van
de eerste fase woningbouw.
Een bijzonder deelproject uit de eerst bouwfase betreft het woningbouwproject Boddegat. Op een bouwkavel gelegen op de Beeckmankazerne ter hoogte van de vroegere munitiebunker ontwikkelt
het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPB) een duurza-

me energieneutrale woonwijk voor circa 30
koopwoningen in diverse prijsklassen. De
wijk wordt duurzaam in sociaal, bouwkundig en ecologisch opzicht. De toekomstige
bewoners van het Boddegat, verenigd in
het CPB, bepalen zelf hoe de woningen
en de woonwijk er uit gaan zien. De woningen worden energieneutraal door de
toepassing van zonnepanelen en optimale
isolatie. Begin dit jaar is door de gemeente
besloten dat de afzonderlijke bouwkavels
van het project Boddegat ook in erfpacht
kunnen worden verkregen.
Een eveneens bijzonder woonproject betreft het initiatief van de Coöperatie Vitallius, een bewonerscollectief dat met een

beschikbaar. Ook de koop van luxe kavels
voor exclusieve woningbouw met een oppervlakte vanaf ca. 750 vierkante meter
behoort tot de mogelijkheden.

Lkol Albert van Dijk, trotse eigenaar van een
nieuwbouw koopwoning op het terrein van de
voormalige Mauritskazerne

De auteur, lkol b.d. Rob Rijntalder, laat zich informeren over het tracé van de toekomstige Parklaan
via de voormalige defensieterreinen

aantal geïnteresseerden de realisatie van
een woon-zorgcomplex met een aantal
gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen onderzoekt. In overleg met de gemeente Ede wordt thans de haalbaarheid
onderzocht of de voormalige Bergansiuskazerne (gebouw 5) hiervoor door de coöperatie kan worden aangekocht en kan
worden aangepast voor het beoogde doel.
Aangezien de voormalige Bergansiuskazerne de status heeft van Rijksmonument
dient ook overleg plaats te vinden met Monumentenzorg. Bezien dient te worden of
het beoogde gebruik met de bijbehorende
aanpassingen van het gebouw past binnen de regelgeving voor rijksmonumenten.
Naast de geprojecteerde woningbouw
komen ook diverse vrije kavels met een
oppervlak van 250 tot 550 vierkante meter

in het gebied onderschrijft de noodzaak
voor de aanleg van een ontsluitingsweg.
De geprojecteerde Parklaan sluit het noorden van het gebied aan op de provinciale
weg N224 en het zuiden op de A12.

PARKLAAN
De ontwikkeling van de kazerneterreinen
maken, evenals de spoorzone rondom het
station Ede-Wageningen en het terrein van
de voormalige ENKA-fabriek, deel uit van
het project Veluwse Poort van de gemeente Ede. De aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg, onder de naam Parklaan, maakt
integraal deel uit van het ambitieuze project. Allen al het totaal geplande bouwvolume van ruim 3000 nieuwbouw woningen

In de afgelopen jaren is uitgebreid gestudeerd, overlegd en gediscussieerd over
de aanleg van deze weg. In 2005 is het
Masterplan Ede-Oost vastgesteld waarin
onder meer met een verkeersanalyse de
noodzaak voor de aanleg van een ontsluitende infrastructuur werd aangetoond. In
2008 is door de gemeenteraad een keuze
gemaakt uit de diverse varianten voor een
tracé. Naast de vaststelling van het tracé
en de verkeerstechnische zaken zijn de
maatschappelijke en monumentale inpassing belangrijke aspecten in het ontwerp.

In juni 2011 is het functioneel ontwerp
van de Parklaan goedgekeurd door de
gemeenteraad van Ede. In het functioneel
ontwerp staat een maximale inpassing in
de bestaande omgeving centraal.
Het voornemen was om medio 2014 te
starten met de uitvoering van de aanleg
van de weg. De vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State op
24 april 2014 was echter een streep door
de rekening en zal naar verwachting zeker
een jaar vertraging opleveren in de realisering van de Parklaan. Als het aan de Werkgroep Parklaan Anders ligt zal het ambitieniveau van de gemeente voor de aanleg
van een vierbaansweg nog drastisch moe-

ten worden bijgesteld. De werkgroep met
ondersteuning van de Bennekomse coryfee Hans Dorresteijn blijft strijden voor een
eenvoudiger tweebaans variant met meer
aandacht voor milieu- en natuuraspecten.
Of de werkgroep voldoende inzicht heeft
in de verkeerstechnische aspecten en de
ontwikkeling van mobiliteit in de komende
decennia zal de toekomst leren.
Ondanks deze vertraging in de planontwikkeling ben ik er echter van overtuigd dat
over enkele jaren een prachtige weg door
de terreinen van de voormalige kazernecomplexen zal slingeren. De passerende
automobilist zal met aan weerszijden van
de weg zicht op de behouden monumentale militaire gebouwen herinnerd blijven
aan het militaire verleden van Ede. In juni
2015 presenteerde de gemeente Ede
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het bijgestelde ontwerpbestemmingsplan. Na de gebruikelijke inspraakprocedure zal het plan in het najaar ter besluit worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De afgedrukte infographic geeft
een goede impressie van het tracé van de toekomstige Parklaan.
Opmerkelijk is dat de Nieuwe Kazernelaan, jarenlang de toegangsweg naar de Elias Beeckman- en de Simon Stevinkazerne, een
stuk rustiger zal worden. Deze weg is in de nieuwe situatie alleen
nog bestemd voor bestemmingsverkeer voor de huidige woningen
in Ede-Oost. Een deel van de Nieuwe Kazernelaan wordt zelfs uitsluitend bestemd voor fietsverkeer.
Eveneens opmerkelijk is dat het uit 1860 daterende karakteristieke theehuisje, gelegen aan de Edeseweg tegenover het kasteel
Hoekelum, ongeveer tien meter in westelijke richting zal worden
verplaatst. Daarmee ontstaat er meer ruimte om het vierbaansdeel
van de Parklaan in te passen en kunnen de bomen aan de kant
van het landgoed Hoekelum onaangetast blijven. Vermeldenswaard is dat het betreffende theehuisje jarenlang de woon- en verblijfplaats was van de Edenaar Jan van Dusschoten, de vroegere
markante kok van de keuken die destijds deel uitmaakte van de
officiersmess in de Elias Beeckmankazerne.
TOEKOMSTVISIE VELUWSE POORT
In oktober van het afgelopen jaar had uw auteur een gesprek met
de portefeuillehouder van het project Veluwse Poort, wethouder
Johan Weijland, waarbij aan de hand van een aantal vragen vooruitgeblikt werd op de toekomstige ontwikkelingen van het project.
Ondanks de economische- en financiële crisis ligt het project redelijk op schema, aldus de wethouder. De realisering van de woningbouwprojecten zijn dan wellicht enigszins getemporiseerd,
afgelopen jaar zijn toch diverse deelprojecten van start gegaan. De
renovatie van gebouw 42 (Johan Willem Frisokazerne), bestemd
voor de huisvesting van het Akoesticum, is nagenoeg voltooid. Met
de voorbereiding van de renovatie van het gebouw van de vroegere Mauritskazerne (gebouw 41) is een aanvang is gemaakt. De
renovatie van de buitenzijde van dit gebouw gebeurt op identieke
wijze als de renovatie van de Johan Willem Frisokazerne (gebouw
42). De inwendige aanpassing van het gebouw zal plaatsvinden
zodra zich een of meerdere gebruikers hebben gemeld.
Bij het verschijnen van dit artikel is de uitwendige renovatie al nagenoeg voltooid. Uw auteur brengt ook de eerder gedane uitspraken van voorgaande portefeuillehouders, over de belangen van
het Militair Historisch Informatiepunt en een ontmoetingsruimte
voor (Edese) veteranen binnen de voormalige militaire complexen,
onder de aandacht van de wethouder. Wethouder Weijland geeft
aan dat hij de veteranen en de oud-militairen een warm hart toedraagt, maar dat over deze zaken nog geen gemeentelijk standpunt is bepaald. In het gesprek met de wethouder komen ook
aspecten als de waardevermindering van de grond, dalende huizenprijzen en de problematiek rond de aanleg van de ontsluitingsweg aan de orde. De wethouder concludeert dat ondanks ups en
downs en van invloed zijnde externe factoren het project Veluwse Poort goed op schema ligt met in grote lijnen het beoogde
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Ontwerp bestemmingsplan Parklaan

Theehuisje Hoekelum

Ede, oktober 2014, De auteur in overleg met wethouder Johan Weijland
en dhr. Marcel Bonekamp, projectmanager kazerneterreinen

nen. Een ding is zeker, door het behoud
van de vele voormalige militaire monumentale panden in de Mauritskazerne en het
behoud van de hoofdstructuur van de gebouwen op de Elias Beeckmankazerne is
de herinnering aan de langdurige militaire
aanwezigheid in Ede voor het nageslacht
gegarandeerd. Het behoud van de vlaggenstoel van het Korps Luchtdoelartillerie
is een blijvend aandenken aan de langdurige aanwezigheid van de Luchtdoelartillerie in Ede.
De aanwezigheid van het monument met
de replicaleeuw op de voormalige Elias
Beeckmankazerne onderstreept nog eens

ambitieniveau van de gemeente Ede. Al
met al een plezierig gesprek waarbij de
wethouder een helder beeld schetste van
de stand van zaken en de voortgang van
het ambitieuze project van de gemeente
Ede.
SAMENVATTING EN TOT BESLUIT
Samen met de voorgaande delen van de
artikelen serie over de Elias Beeckman-,
Simon Stevin – en Mauritskazerne, heb ik
u met dit derde en laatste deel een beeld
geschetst van de transformatie gedurende de afgelopen vier jaar van de voormalige kazernecomplexen naar een nieuwe
moderne woonwijk in de gemeente Ede.
Uiteraard is de inhoud van de serie artikelen een momentopname en is sinds de
samenstelling hiervan al weer het nodige
veranderd op de voormalige kazerneterreinen.
De huidige situatie wordt gekenmerkt
door de sloop van vele gebouwen en het
bouwrijp maken van delen van de terreinen
voor de komende activiteiten. Opmerkelijk
is het grootschalig tijdelijk gebruik van de
voorlopig nog beschikbare leegstaande
infrastructuur. Een veertigtal bedrijven, instellingen en verenigingen heeft zich als
tijdelijk huurder gevestigd in de daarvoor
beschikbare gebouwen. De eerste werkzaamheden voor de geplande woningbouw zijn vorige zomer gestart terwijl ook
al een aantal kavels zijn uitgegeven voor

het exclusievere woningsegment.
De komende jaren zal de transformatie van
de voormalige militaire complexen gestaag
vorderen. De tijdelijke huurders zullen eind
2015 de gebouwen verlaten waarna de
sloop van de daarvoor nog in aanmerking komende panden vanaf begin 2016
zal plaatsvinden. De woningbouw zal de
komende jaren beeldbepalend zijn op de
voormalige kazerneterreinen evenals de
aanleg van de Parklaan, de ontsluitingsweg voor de nieuwe woonwijk. De renovatie en de herbestemming van de in stand
te houden monumentale panden zal ook in
de nabije toekomst zichtbaar worden.
Wellicht een suggestie voor de redactie
van INTERCOM om over een jaar of vijf
nog eens een artikel te wijden aan de op
dat moment actuele situatie betreffende de
realisering van het plan Veluwse Poort en
de status van de voormalige kazerneterrei-

extra de grote rol en betekenis van de
Verbindingstroepen in het vroegere garnizoen in Ede.
Naschrift
Voor de samenstelling van het drieluik over
de metamorfose en de status van de voormalige kazernes in Ede ben ik bijzonder
veel dank verschuldigd aan collega kapitein b.d. Harry Buitendam.
Hij heeft mij op voortreffelijke wijze ondersteund met de fotografie, fotoselectie en
redactionele adviezen. Als kritisch meelezer heeft hij mijn teksten gecontroleerd en
waar nodig gecorrigeerd. Met plezier kijk ik
terug op onze gezamenlijke bezoeken aan
de voormalige kazernes voor het maken
van de fotosessies. Kortom, een fijne en
plezierige samenwerking met nostalgische
gevoelens en een tikje weemoed naar
tijden van weleer.
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