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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. 

Deze nieuwsbrief heeft inmiddels bijna een jaar op zich laten wachten met als reden dat er geen 

lopende projecten zijn afgerond. Momenteel bereiden wij twee projecten voor.

Projectadviseur Renovatie / Nieuwbouw OTCKMar

Kapitein Karel van Dijk
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Twee vijverpartijen met herinneringsbanken

Een opmerkelijk onderdeel is de dubbele vijverpartij met twee herinneringsbanken tussen enkele gebouwen van 
de Koning Willem III kazerne. Dit ensemble dateert uit 1948-1949 en memoreert enerzijds het gouden 
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina en anderzijds de troonsbestijging van koningin Juliana. 
Historische gebeurtenissen die beide in 1948 plaatsvonden. Blijkens de op een bijbehorend paneel te lezen tekst 
werd dit herdenkingsmonument op 30 april 1949, dus op Koninginnedag, door het personeel van de kazerne 
overgedragen aan de commandant.



Gebouw 46 zoals het was.

Binnenzijde half gesloopt.



Inmiddels zijn wij gereed met de sloop van gebouw 46. 
Begin 2018 volgt nog een archeologisch onderzoek. Afhankelijk 
van die uitkomsten kan dan gestart worden met het nieuwe 
lesgebouw, het pronkstuk van het Opleidings-, Trainings- en 
Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee.

1. Sloop gebouw 46

Gebouw gesloopt.



Aan de achterzijde van het KEK-gebouw zal een nieuw 
inzamelpunt afvalstoffen worden gerealiseerd. Tevens worden er 
werkplekken gecreëerd voor het Facilitair Bedrijf Defensie en een 
nieuw te realiseren inzamelpunt afvalstoffen.  

Ten behoeve van een zorgvuldige inpassing op de kazerne wordt 
als uitgangspunt gehanteerd dat de voorzieningen van het 
inzamelpunt uit het zicht worden genomen door gebruik te 
maken van een bouwkundige afscherming (gevelscherm) van 
cortenstaal.

2. Deelproject D2 - Inzamelpunt afvalstoffen
Gebouw 29 (voormalig centraal ketelhuis) zal door het Facilitair 
Bedrijf Apeldoorn voornamelijk gebruikt gaan worden als 
magazijn. Tevens zal er voorlopig de postdistributie gaan 
plaatsvinden en zal een klein gedeelte als sleutelwerkplaats 
worden ingericht. Ook zal er een briefingroom worden 
gerealiseerd voor ondersteunende diensten.

Inmiddels is het bestek geschreven en gereed. De planning is dat 
eind februari de opdracht wordt verstrekt aan een aannemer. Het 
project zal tussen de vier en zes maanden in beslag nemen. 

Tekening inzamelpunt afvalstoffen.



3. Deelproject E - Multifunctioneel lesgebouw

Impressiefoto lesgebouw.

Begin januari zal op de plaats waar het nieuwe lesgebouw komt te 
staan nog een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Dit heeft 
gedeeltelijk al plaatsgevonden na de sloop van het oude 
sportgebouw. Hierbij zijn vondsten gedaan, die dateren uit de 
volle en late middeleeuwen en uit de periode van de late bronstijd  
tot en met de late ijzertijd. De vondsten bestonden toen 
voornamelijk uit handgedraaid aardewerk uit het buurtschap 
Orden.

Eind maart, begin april wordt na de Europese 
aanbestedingsprocedure volgens de planning begonnen met de 
bouw van een nieuw lesgebouw en zal ongeveer anderhalf tot 
twee jaar in beslag nemen.  


