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Nieuwsbrief
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 even op zich laten wachten. Ik heb namelijk gewacht tot er weer twee
deelprojecten zijn afgerond, te weten de buitensport en de renovatie van het KEK-gebouw.
Veel leesplezier.
Projectadviseur Renovatie /Nieuwbouw OTCKMar
Kapitein Karel van Dijk
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1939 – Opening KW III kazerne door de
burgemeester van Apeldoorn

1. Deelproject H - Buitensport
Aannemer Hegeman is gereed met het project buitensport. Er is
een internationale hindernisbaan, een oefenhandgranaatbaan,
twee universeel velden, een klimtoren met tokkelbaan, een
touwbaan, een touwkliminstallatie en een beachvolleybalveld.

Ook zijn de pepperspray installatie (voorheen naast gebouw 50) en
de brand oefencontainer (voorheen nabij gebouw 83) verplaatst
naar de omgeving van de hindernisbaan.

De internationale hindernisbaan

Beachvolleybalveld

2. Deelproject D - Gebouw 32 - KEK-gebouw
Aannemer Paul Hardonk uit Deventer is gereed met dit project.
Het Teding van Berkhout Paviljoen, ook wel bekend als KEKgebouw, heeft een grondige verbouwing ondergaan. De
werkzaamheden hebben ruim een jaar in beslag genomen, maar
het resultaat is dan ook geweldig. De interim voorziening op het
Square is inmiddels weg.
Het gebouw is op 26 april officieel heropend door de kleinzoon
van de eerste commandant, Teding van Berkhout. Bij deze
opening is de authentieke plaquette opgehangen met de
naamgeving van het gebouw.

Op de eerste verdieping is de oefenruimte met berging voor het
trompetterkorps. Deze ruimte is ook te gebruiken als auditorium.
Op de eerste verdieping zijn ook twee bars, één voornamelijk voor
recepties en één voor de avondvoorziening. De gevel is vernieuwd
en voorzien van cortenstaal.
Tot slot is er een prachtig terras waar een hapje en een drankje
kunnen worden genuttigd. Het terras heeft negen dak platanen
voor een natuurlijke overkapping en ligt tussen het KEK-gebouw
en het ketelhuis.

In het gerenoveerde KEK-gebouw is behoorlijk veel veranderd. De
keuken is vernieuwd, het restaurant is vergroot (omdat de bar is
verplaatst naar de bovenverdieping) en er is een nieuwe
debrasseerruimte (spoelkeuken). De twee oude ingangen zijn
vervangen door één nieuwe ingang, waardoor je in een ruime
entreehal terechtkomt. Nabij de entree is de servicebalie van het
Facilitair Bedrijf Defensie en de fotostudio en er is een lift voor
mindervaliden én voor de instrumenten van het Trompetterkorps
der Koninklijke Marechaussee. Ook is de winkel van het Fonds
Sociale Zorg vernieuwd. Aan de achterzijde van het gebouw is de
entree voor het Facilitairbedrijf Defensie (FBD).
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3. Deelproject E - Multifunctioneel lesgebouw
Het Rijksvastgoedbedrijf is inmiddels gereed met het schrijven van
het bestek (technische tekeningen en beschrijvingen, waaraan een
gebouw moet voldoen) voor het lesgebouw. Deze is in april 2016
aangeboden aan verwerving, waarna een Europese aanbesteding
kan worden opgestart. Deze aanbesteding duurt ongeveer negen

maanden. De start van de bouw van het lesgebouw is gepland in
het eerste kwartaal van 2017. De bouw zal ongeveer achttien
maanden duren. Voor die tijd moet eerst gebouw 46 worden
gesloopt.

Mock up, gevelscherm van het nieuwe lesgebouw

Impressiefoto: zo komt het lesgebouw er straks mogelijk uit te zien vanaf de
begane grond

Impressiefoto: zo komt het lesgebouw er straks mogelijk uit te zien vanaf de
eerste verdieping

4. Sloop gebouw 50 en 96
Eind januari heeft de firma Lagemaat uit Heerde de sloop
afgerond van gebouw 50 (oude sportgebouw) en gebouw 96
(het oude gebouw van 103 Marechaussee Eskadron). Beide
gebouwen zijn met de grond gelijk gemaakt.
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5. Video Volg Systeem
In de IBT-straat van gebouw 55 wordt binnenkort een Video Volg
Systeem geplaatst. Dit houdt in dat instructeurs de leerlingen
kunnen volgen met een tablet en daar waar nodig is, het
scenario kunnen stopzetten. Op meerdere plaatsen in de gebouw

hangen dan tv-schermen, waar de instructeur kan laten zien wat
de leerling goed of fout heeft gedaan. Dit project zal in mei 2017
worden geïnstalleerd. Het is nog niet bekend wanneer het Video
Volg Systeem wordt opgeleverd.

6. Letrabaan
Achter gebouw 107 en gebouw 122 ligt de letrabaan. Letra betekent
Leiderschaps Training. Met een achttal objecten kan men door
middel van opdrachten diverse processen trainen. Deze is door

achterstallig onderhoud verouderd en onbruikbaar. Binnenkort
wordt er gestart met het opknappen van alle acht hindernissen.

