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Lkol b.d. R.H. Rijntalder - Beeldmateriaal
door Kap b.d. A.J.J. Buitendam

In het drieluik over de voormalige kazernes, zoals gepubliceerd in de jaargang 2014/2015 van Intercom, had ik vermeld
dat alle gebouwen op de voormalige Simon Stevinkazerne
volgens gemeentelijke plannen zouden worden gesloopt.
Weinig tot niets zou dan nog herinneren aan de militaire
aanwezigheid op het voormalige kazernecomplex, gelegen
aan de rand van de Ginkelse heide in Ede. Gepast initiatief
leidde in 2017 echter alsnog tot het behoud van twee voormalige legeringsgebouwen.
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De vroegere legeringsgebouwen 69(B) en 70(C) anno 2014 in afwachting van sloop.

In 2015 was al veel van de infrastructuur op de Stevinkazerne onder de slopershamer gevallen, waaronder ook het legeringspaviljoen nr. 68 (vroeger gebouw A), het gebouw waar
gedurende vele jaren de School voor Reserve Officieren van
de Verbindingsdienst (SROV) haar domicilie had. Initiatief van
de woningstichting Woonstede leidde tot het behoud van
de twee andere legeringsgebouwen (69 en 70) die nog niet
onder de slopershanden waren gevallen. In juli 2017 werden
de beide gebouwen door de gemeente Ede verkocht aan de
Woningstichting die de gebouwen ontwikkelde tot moderne
appartementen in de sociale huursector. In de zomer van 2017
werd de koopovereenkomst van beide gebouwen tussen de
gemeente Ede en woningstichting Woonstede bekrachtigd.
Het architectenbureau Architectuur & Restauratie A&R10 uit
Maarn en bouwbedrijf Reinbouw B.V. uit Dieren waren verantwoordelijk voor respectievelijk het ontwerp en de bouw van de
40 huurappartementen.
Toen ik in de media vernam van het initiatief van Woonstede
diende ik een voorstel in bij de directie van Woonstede om
op de een of andere wijze blijvend aandacht te schenken aan
de militaire historie van deze beide legeringspaviljoens. Mijn
voorstel werd met enthousiasme ontvangen door Woonstede
en in samenspraak met de projectregisseur van het renovatieproject, de heer Geert-Jan Rond, werd het voorstel verder
uitgewerkt door het Architectenbureau A&R10.
Na enig overleg resulteerde mijn voorstel uiteindelijk in het
aanbrengen van de belettering SIMON STEVIN op de voorgevel van gebouw 70 en werden in de gangen van beide ge-
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Ede, 6 juli 2017. Ondertekening van de koopovereenkomst van de
legeringsgebouwen 69 en 70 op de voormalige Simon Stevinkazerne.
V.l.n.r. wethouder Johan Weijland, Marc Bonekamp (projectmanager
kazerneterreinen), Marian Teer (directeur woningstichting Woonstede), Hans Peter van Leeuwen (projectmanager Woonstede) en Lilian
van den Brink (A&R10 Architecten en Restauratie).
(Foto: afd. communicatie van de gemeente Ede).

bouwen geabstraheerde foto’s aangebracht van de kazerne
uit verschillende perioden van de 80-jarige historie. Naast een
afbeelding van de kazerne met de zichtbare oorlogsschade
in de jaren 1940 – 1945 is bijvoorbeeld ook een afbeelding
aangebracht van de Vaandeluitreiking op de appèlplaats door
Z.K.H. Prins Bernhard in mei 1974, het jaar waarin het Wapen
van de Verbindingsdienst haar 25-jarig bestaan herdacht.
Op het buitenterrein is tussen de beide appartementengebouwen een informatiepaneel geplaatst met een korte beschrijving
van de historie van het vroegere kazernecomplex. Als initiatiefnemer mocht ik op 24 april 2019 het bord met de door mij
samengestelde tekst onthullen. Kort voor de onthulling mocht
ik ook als oud-militair-bewoner van het vroegere legeringsgebouw de sleutel uitreiken aan de huurster van het laatste opgeleverde appartement. Voor mij wel een bijzonder moment

h i sto r i e - t r a d i t i e

Op de voorgevel van appartementengebouw
70 prijkt weer fier de naam Simon Stevin.
Ede 24 april 2019. Uitreiking van de sleutels aan de bewoonster van het laatste opgeleverde
appartement, op de achtergrond kijkt de voorzitter van het Militair Historisch Platform Ede,
lkol b.d Ed van Seters, in een toepasselijk uniform uit de bouwperiode van de Stevinkazerne
lachend toe.

omdat ik zelf 63 jaar eerder, om precies
te zijn op 15 november 1956, als korporaal in opleiding voor radiotelegrafist, de
sleutel van mijn legeringskamer in gebouw 70 (toen nog gebouw C geheten)
in ontvangst mocht nemen.
Kort na de sleuteloverdracht en de
onthulling van het informatiepaneel viel
ook het laatste nog overeind staande
gebouw op de Stevinkazerne onder de
slopershamer. Het betrof gebouw 77,
het vroegere kantinegebouw voor officieren, onderofficieren en manschappen
dat de afgelopen jaren dienst deed als
horecagelegenheid voor Poolse gastarbeiders.

Ede, 24 april 2019. Onthulling van paneel met informatie over de voormalige Simon
Stevinkazerne (1939 – 2010).

De naam Simon Stevin op de voorgevel van gebouw 70 is een blikvanger bij
de entree van de moderne woonwijk in
aanbouw. Samen met de andere aangebrachte herinneringstekens is op
deze wijze zeker gesteld dat de vroegere militaire gebruiksfunctie van de
kazerne en de beide appartementengebouwen niet in de vergetelheid geraken.
Aan de beide appartementengebouwen
is ook de gemeentelijke monumentenstatus toegekend. Samen met de bijna
volledig intact gebleven oorspronkelijke
infrastructuur van de Elias Beckmankazerne, waarbij de vroegere legeringsgebouwen, het stafgebouw, het wacht-
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Zijgevel van het appartementengebouw 70, voorzien van terrassen
op de begane grond, balkons voor de woonlaag op de 1e verdieping
en dakkapellen voor de 2e woonlaag.

gebouw, het keuken/eetzaal gebouw en de kantinegebouwen
de Rijksmonumentenstatus hebben verkregen, is het militair
Erfgoed van de oude bakermat van het Regiment Verbin-

dingstroepen in de voormalige garnizoensplaats Ede goed
verankerd.
De geschiedenis van de meer dan honderd jaar voormalige
garnizoensplaats Ede met haar duizenden bewoners in de
loop der jaren is veiliggesteld in het unieke Historisch Militair
Informatiepunt dat sinds 2018 is ondergebracht in de oude
Smederij op de vroegere Mauritskazerne.

SIMON STEVINKAZERNE

Beide appartementengebouwen maakten in het verleden als legeringspaviljoen deel uit van de voormalige Simon Stevinkazerne.
Deze kazerne, gebouwd in de jaren 1939/1940, werd voor het eerst in gebruik genomen door de Duitse bezettingsmacht na de
inval in Nederland in de meidagen van 1940. De voormalige kazerne dankte haar naam aan de in Brugge geboren wis- en natuurkundige Simon Stevin (1548 – 1620) die ook werkzaam was als militair ingenieur.
Gedurende de oorlogsjaren werd de kazerne verder afgebouwd door de Duitsers en werd de kazerne voornamelijk gebruikt voor
een Duitse opleidingseenheid. Tijdens de operatie Market Garden in september 1944 en bij de bevrijding in april 1945 werd de
kazerne zwaar beschadigd. Na de bevrijding werd de kazerne enkele maanden in gebruik genomen door eenheden van het Canadese bevrijdingsleger. Na de oorlog diende de kazerne in de eerste jaren vooral voor de opleiding van militairen die werden uitgezonden naar Nederlands-Indië. Onder meer militairen van de luchtdoelartillerie en de geneeskundige troepen werden hier opgeleid
voor de troepenmacht in Nederlands-Indië. Begin jaren vijftig werd de Simon Stevinkazerne het domein van de verbindingstroepen
die in 1951 overkwamen uit het garnizoen Utrecht. In de jaren vijftig en zestig werd de kazerne in hoog tempo uitgebreid met nieuwe gebouwen en groeide daarmee uit tot een van de grotere kazernes in Nederland. Gedurende bijna zestig jaar was de kazerne
de bakermat voor de opleiding van beroeps- en dienstplichtig personeel voor de Verbindingsdienst van de Koninklijke landmacht.
Door de val van de Berlijnse muur In 1989 en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie veranderde de geopolitieke situatie in Europa en
kwam de Koude Oorlog ten einde. Ten gevolge van deze ontwikkelingen werden de krijgsmachten van de Europese landen sterk
ingekrompen en werd er drastisch bezuinigd op de defensiebudgetten. In Nederland was, mede door deze bezuinigingen en het
afschaffen van de dienstplicht, minder behoefte aan kazernecomplexen.
In 2007 nam de Regering de beslissing om de militaire complexen in Ede, waaronder de Simon Stevinkazerne, op te heffen. Eind
2010 werden de militaire complexen met de bijbehorende kazernes overgedragen aan de gemeente Ede, waarna de ontwikkeling
van het ambitieuze project “Veluwse Poort” voor de aanleg van een moderne woonwijk een aanvang nam. Uitgebreide informatie
over de geschiedenis van het ruim 100-jarige voormalige militair garnizoen Ede, de vroegere militaire gebouwen en terreinen en de
militaire aanwezigheid in Ede is in beeld en geluid te raadplegen in het informatiepunt van de Stichting Militair Historisch Platform
Ede (PMHE), gevestigd in de vroegere Smederij.
Tekst op het tussen beide appartementengebouwen geplaatste informatiepaneel.
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