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Beste lezers,

Het project renovatie/nieuwbouw Koning Willem III / Frank van Bijnenkazerne heeft tot doel 

een nieuwe kazerne te realiseren op het terrein van de huidige kazernes. Middels deze 

nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van de stand van zaken rondom de renovatie/nieuwbouw. 

In deze nieuwsbrief zal ik u de laatste stand van zaken mededelen.

Projectadviseur Renovatie / Nieuwbouw OTCKMar

Karel van Dijk
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1. IBT straat gebouw 26

2.  Deelproject D2 - Inzamelpunt afvalstoffen

3. Deelproject E - Multifunctioneel lesgebouw

Publicatiebord Laan van Spitsbergen



In het kader van de verhoogde opleiding was er behoefte om een 
extra IBT straat te realiseren op de KW III kazerne. Daar de oude 
schietbaan in gebouw 26 niet meer in gebruik is, werd besloten 
deze om te laten bouwen tot een IBT straat. Het bedrijf 
Stagebrothers uit Amersfoort heeft de oude schietbaan 
omgetoverd tot een volwaardige IBT straat.

1. IBT straat gebouw 26

IBT straat



Aan de achterzijde van het KEK-gebouw is aannemer Cuppens uit 
Nijmegen bezig om een nieuw inzamelpunt afvalstoffen te 
realiseren. Ook worden er werkplekken gecreëerd voor het Facilitair 
Bedrijf Defensie.  

Gebouw 29 (voormalig centraal ketelhuis) is inmiddels inpandig 
gesloopt en men is bezig met afscheidingen te plaatsen, waardoor 
er meerdere ruimten ontstaan. De grootste ruimte zal door het 
Facilitair Bedrijf Apeldoorn gebruikt gaan worden als magazijn. 

2. Deelproject D2 - Inzamelpunt afvalstoffen
Er zal een sleutelwerkplaats worden ingericht en er is een 
briefingroom aanwezig.

Het project zal ongeveer zes maanden in beslag nemen en de 
verwachte planning voor de oplevering is medio november. Daarna 
zal het FBD gaan verhuizen van gebouw 75, 80 en 83 naar hun 
nieuwe werklocatie. Het geheel van het inzamelpunt zal uit het 
zicht worden genomen door gebruik te maken van een gevelscherm 
van cortenstaal.  

Voormalig ketelhuis

Locatie van nieuw te bouwen inzamelpunt



Aannemer Wijnen Bouw BV uit Schijndel is gestart met ontgraven van de enorme zandvlakte

Nadat de gehele bouwput is uitgevlakt, kan men beginnen met het ontgraven van de poeren

3. Deelproject E - Multifunctioneel lesgebouw
Na de sloop van gebouw 46 en het archeologisch onderzoek is men begonnen met de start van het nieuwe lesgebouw. Momenteel is 
het bouwvakvakantie. In september wordt er weer hard gewerkt om het nieuwe lesgebouw te realiseren. De werkzaamheden zullen 
nog ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen, december 2019, waarna het complete gebouw nog moet worden ingericht met onder 
andere meubilair. 



Op de foto wordt de 1e holle wand geplaatst ten behoeve van de kelderwand

Nadat alles is ontgraven kan men de bekisting aanbrengen voor deze poeren. Een poer is een ondersteuning voor de fundering van het gebouw.  
Deze is 12 x 12 meter en bestaat uit 120 m3 beton



Nadat alle holle wanden zijn geplaatst en gestort zijn met beton is men begonnen met de voorbereiding voor de vloer van de begane grond

Het plaatsen van de holle wanden is voor 50 % gereed




