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INLEIDING
		

“Champ de Mars” - Comparatieve studies

In dit afstudeeratelier “Champ de
Mars” wordt onderzoek gedaan naar
de werking van militaire bouwwerken
en hoe er om gegaan wordt met een
functie verandering van een object.
Uiteindelijk zal er een individueel
ontwerp worden gemaakt voor een
herbestemming van de Tapijnkazerne.
De herbestemming van bouwwerken
is een actuele opgave en hier zal
ook de komende jaren de uitdaging
liggen voor de architecten. In dit
onderzoek wordt er gekeken naar

de relatie van de militaire kazernes
ten opzichte van de stad en het
landschap. Waarbij er eerst gekeken
wordt naar de ontwikkeling van de
soldaten, waarna dit gereflecteerd
wordt op de ontwikkeling van de
kazernebouw. Vervolgens zullen
zes relevante kazernes in Nederland
behandeld worden. De kazernes zijn
gekozen op tijdsperiode, kazernetype
en locatie. Deze analyse is uitgebreidt
gedaan op de stedelijke-, locatie-,
kazerne- en gebouwniveau. Bij

iedere kazerne hebben we dezelfde
onderwerpen behandelt. Waardoor
een vergelijking goed mogelijk is.
In het vervolg hoofdstuk worden de
belangrijkste criteria vergeleken. We
hebben gekeken naar de relatie van
kazerne met het landschap en kazerne
met de stad. Ook is de ruimtelijke
opzet en hiërarchische structuren van
het kazerneterrein behandeld. Om als
laatste naar de verschillende soorten
stijlen te vergelijken, die binnen de
kazernebouw zijn gebruikt.
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methodologie

		

Onderzoeksopzet van de vergelijkende studie

De achterliggende gedachte van dit
onderzoek was om meer inzicht te
verkrijgen in het fenomeen ‘militaire
kazerne’. Om meer grip te krijgen op
de karakteristieke eigenschappen
van de kazernebouw is er een
vergelijkende studie gedaan. De
nieuw te verkrijgen inzichten zijn
van belang bij de herontwikkeling
van De Tapijnkazerne later in dit
afstudeerproject. Er is gestart met
een theoretisch onderzoek. Hieruit
zijn twee belangrijke aspecten naar

voren gekomen, namelijk typologie
en hiërarchie. Deze twee begrippen
worden in het theorie hoofdstuk
toegelicht. Met behulp van deze
kennis is er een keuze gemaakt voor
een zestal kazerne op basis van type,
stijl en locatie, zodat er een goede
vergelijkende studie gedaan kon
worden. Bij de vergelijking is de
Tapijnkazerne te Maastricht steeds
als basis genomen waarmee werd
vergeleken. De kazernes zijn op een
vijftal punten met elkaar vergeleken.

De onderzoeksvragen zijn hieruit
afgeleidt:
- Is er een relatie tussen de kazerne en
het landschap?
- Is er een relatie tussen de kazerne en
de stad?
- Hoe is de publieke ruimte op het
kazerneterrein vorm gegeven?
- Wat is de invloed van hiërarchie op
het ontwerp van de kazerne?
- Is er een relatie tussen typologie en
stijl bij militaire architectuur?
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theorie: Typologie & HiËrarchie

		De ontwikkelingen in de huisvesting van militairen
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“VOOR ALLES IS HIJ IEMAND DIE OP GROTE AFSTAND
TE HERKENNEN IS; HIJ IS DE DRAGER VAN TEKENS,
DE NATUURLIJKE TEKENS VAN ZIJN KRACHT EN ZIJN
MOED, DIE TEVENS DE TEKENS VAN ZIJN TROTS ZIJN;
ZIJN LICHAAM IS HET BLAZOE VAN WILSKRACHT EN
ONVERSCHROKKENHEID; HIJ MOET ZICH UITERAARD
BEKWAMEN IN HET HANTEREN VAN WAPENS,
MAAR DE EXERCITIES EN HOUDINGEN MAKEN
DAARENBOVEN DEEL UIT VAN EEN LICHAMELIJKE
RETORICA VAN DE EER”
Dit was ‘t ideale beeld van de soldaat
aan het begin van de zeventiende
eeuw. Vanaf het midden van de
achttiende eeuw wordt de soldaat
gefabriceerd uit een ongevormde
massa wordt de gewenste machine
gemaakt. In de klassieke periode
wordt het lichaam ontdekt als
voorwerp en doelwit van de macht.
Een lichaam is gehoorzaam als het
onderworpen, geperfectioneerd en
gebruikt wordt. De technieken uit
de achttiende eeuw bevatten een
aantal nieuwe elementen. Allereerst
de schaal waarop de controle wordt
uitgeoefend. Het lichaam wordt niet
langer in zijn totaliteit behandeld,
maar de delen worden afzonderlijk
bewerkt. De controle oefent subtiel
dwang uit op het lichaam door zijn
greep te vestigen op de mechanica
zelf. Bovendien is het object van de
controle nieuw. Het gaat niet om
de betekenende elementen van
het gedrag of om de taal van het
lichaam, maar om de effectiviteit
van de bewegingen en hun interne
organisatie. De dwang richt zich meer
op de krachten dan op de tekens. De
oefening is de enige ceremonie die
werkelijk van belang is. Tenslotte is er
1.1 Foucault, M. (1989) Discipline, toezicht en straf.
1.2 www.entoen.nu/napoleon
1.2 www.schoolbank.nl
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Afb. 1.1 Napoleon Crossing the Alpes door Jacques-Louis David in 1800

de ononderbroken dwang die meer
over het verloop van de activiteit
waakt dan over het resultaat. Deze
wordt uitgeoefend aan de hand van
een gecodeerde verdeling van tijd,
ruimte en bewegingen.
De geboorte van politieke anatomie
en tergelijk de mechanica van de
macht, bepaalt hoe men greep krijgt
op de lichamen van anderen. Niet
omdat ze doen wat van ze verlangd
wordt, maar ze functioneren op de
gewenste wijze: volgens vastgestelde
technieken in het aangegeven tempo
en met de beoogde effectiviteit. De
disciplinering genereert onderdanige
en gedrilde lichamen. Discipline doet
de kracht van het lichaam toenemen
en splits de macht van het lichaam in

tweeën. Ze maakt aan de ene kant een
bekwaamheid van een capaciteit die ze
tracht te vergroten. En aan de andere
kant wordt de energie en de kracht
die hieruit kan komen, geïnverteerd
en omgezet in een betrekking van
strikte onderworpenheid.
Discipline zorgt voor een ruimtelijke
indeling van de individuen. Hiervoor
zijn meerdere technieken. Discipline
heeft in de meeste gevallen behoefte
aan
clausuur,
een
specifieke
besloten plaats die afgezonderd
is van alle andere. Hiermee wordt
geprobeerd uit de concentratie van
productiekrachten maximale profijt te
halen en tegelijkertijd de nadelen te
neutraliseren. In veel disciplinerende
organisaties is de principe van

die men inneemt in een klassement.
De discipline is een kunst van het
rangschikken en een techniek om de
rangschikkingen te transformeren.
Ze individualiseert de lichamen niet
door ze op één plaats vast te pinnen,
maar door ze binnen een netwerk van
betrekkingen te verdelen en te laten
circuleren

Afb. 1.2 Oude foto van een klaslokaal met discipline

clausuur niet toereikend, maar kan
ook niet zonder. De invloed op
ruimte is veel flexibeler en verfijnder.
In eerste instantie door het principe
van de elementaire begrenzing. Ieder
individu een eigen plaats en op iedere
plaats een individu. Een verdeling in
groepen wordt vermeden. Compacte
en ongrijpbare massa wordt ontleed.
De effecten van twijfelachtige
indelingen,
het
onrendabel
samenklonteren en het rondzwerven
en ongecontroleerd verdwijnen van
individuen moeten bestreden worden.
Hierdoor werd de aanwezigheid en
afwezigheid vastgelegd. Hierdoor
kunnen bruikbare betrekkingen
tot stand gebracht worden en alle
andere verbreekt. Zo kan ‘t ook op elk
moment over ieders gedrag waken
om het te beoordelen, te bestraffen

of de kwaliteit en productiviteit te
beheersen en nuttig te maken. Al
hoewel architectonisch gezien een
ruimte voor meerdere doeleinden
bestemd kan worden wordt in
de disciplinerende instelling een
ruimte
geleidelijk
gecodeerd
volgens de regel van de functie van
gebonden locaties. Het onstaan van
vastomlijnde functies voor plaatsen
beantwoordt niet alleen de noodzaak
om toezicht te houden en overbodige
contacten te verbreken, maar om een
nuttige ruimte te creëren. Doordat
ieder onderdeel wordt bepaald
door de plaats die het in een reeks
inneemt, zijn de elementen binnen
de discipline verwisselbaar. Eenheden
worden namelijk niet gevormd door
het territorium of door de plaats
maar door de rand, ofwel de positie

Om controle te krijgen over de
activiteiten
is
het
dagrooster
een oude erfenis. Dit gaat terug
tot het strakke model dat zich
in de kloostergemeenschap had
ontwikkeld, en zich snel verbreid
heeft.
De
drie
voornaamste
methoden waren: het aanbrengen
van eenregelmaat, het opleggen
van vastomlijnde bezigheden en het
organiseren van cycli. Eeuwenlang
zijn de religieuze orden meester
in de discipline geweest. Ze waren
de grote technici van het ritme
en de regelmatige activiteiten.
De verbreiding van de loonarbeid
veroorzaakte een strengere indeling
van de tijd, maar er werd ook getracht
om de kwaliteit van de werktijd te
waarbogen. Constante controle, druk
van de opzichters en verwijdering
van alle afleidende elementen. De tijd
moet integraal nuttig worden. Naast
de regelmaat vormen nauwgezetheid
en ijver de fundamentele deugt
van de disciplinerende tijd. Deze
methode is in wezen negatief,
maar dit rooster moest het gevaar
bezweren van de tijdsverspilling. De
discipline richt zich daarentegen een
positieve economie in. Handelingen
en bewegingen worden met grotere
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nauwkeurigheid ontleed en het
lichaam wordt op een andere
manier aangepast aan temporele
dwangmatigheden. Hoewel dit in de
zeventiende eeuw vereenvoudigd
was door middel van marcheren op
de maat van de trom. Worden in de
achttiende eeuw de bewegingen en
handelingen beschreven, vastgelegd
en op die manier getraind. De
disciplinerende controle behelst niet
enkel het aanleren of opleggen van
een reeks vastomlijnde handelingen,
maar schrijft een verhouding
tussen handeling en algehele
lichaamshouding voor die effectiviteit
en snelheid garandeert. Het juiste
gebruik van het lichaam maakt een
optimaal gebruik van de tijd mogelijk.
Alles moet worden ingezet om vereist
handeling te ondersteunen. Een goed
gedisciplineerd lichaam vormt de
operationele context van de geringste
handeling. De discipline bepaalt
alle betrekkingen die het lichaam
onderhoudt met het voorwerp dat het
hanteert, ze schept een geraffineerd
radarwerk dat beide verbindt.

opleidingstijd losgekoppeld van de
praktijk, en de instructie van rekruten
gescheiden van exercitie van de
veteranen. Ze ordenen deze strengen
volgens een analytisch schema. In de
zestiende eeuw bestond de militaire
exercitie voornamelijk uit het geheel
of gedeeltelijk nabootsen van de
strijd. Maar dit werd verandert in de
achttiende eeuw om instructies te
geven, en gaat over op de elementaire
principe: eenvoudige handelingen.
Deze temporele segmenten werd
begrensd door een afsluitende proef
die een drieledige functie heeft. De
proef geeft aan dat het subject het
gestelde niveau heeft bereikt, ze
garandeert dat zijn opleidindingstijd
gelijk is aan die van de anderen, en ze
differentieert de capaciteiten van ieder
individu. Dit wordt gebruikt om ze te
arrangeren in reeksen en rangen. De
verdeling van rangen of graden heeft

een dubbele functie: onderscheiding
aangeven door de kwaliteiten,
capaciteiten en bekwaamheden
hiërarchisch te ordenen, maar ook
belonen en straffen.
De rangschikking van activiteiten
in reeksen stelt de macht in staat
de tijdsduur volledig in te kapselen.
Het biedt haar de mogelijkheid om
in detail te controleren en tijdig
en adequaat in te grijpen door
middel van differentiatie, correctie
of bestraffing. Het biedt tevens
de mogelijkheid om enerzijds de
individuen te karakteriseren. Op
deze manier is er een overzicht van
het niveau waarop ze zich in de
reeksen bevinden, en anderzijds tijd
en activiteit te accumuleren in één
bruikbaar geheel. Hierdoor is het
mogelijk om de maximale capaciteit
van een individu te exploiteren. De
macht is rechtstreeks gekoppeld

In de klassieke periode ontwikkelt
zich een nieuwe techniek die de
betrekkingen tussen tijd, lichaam
en krachten beheert. Hiervoor
dienen de verschillende vormen
van discipline. Een methode die de
ruimte analyseert en activiteiten
ontleedt. Deze methodes waren
zeer belangrijk binnen de militaire
organisaties. Zo werd de tijdsduur in
parallelle segmenten verdeelt, ieder
afzonderlijk gericht op een specifiek
doel. Hierdoor werd bijvoorbeeld de
Afb. 1.3 Overzicht vanuit de Presidio Modelo gevangenis in Cuba
1.4 nl.wiipedia.org
1.5 nl.123rf.com
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aan de tijd om zo de controle en
het gebruik ervan waarborgen. De
zorgvuldig afgemeten combinatie
van krachten vereist een strak systeem
van bevelen. Iedere activiteit van
het gedisciplineerde individu dient
aangeven en ondersteund te worden
door commando’s waarvan de
effectiviteit berust op bondigheid en
duidelijkheid; de order hoeft uitgelegd
noch uitgesproken te worden; ze
moet slechts het gewenste gedrag
bewerkstelligen. De uitoefening van
de discipline veronderstel een systeem
dat de blik een dwingende kracht
verleent: een apparaat waarin de
observatietechnieken machtseffecten
bewerkstelligen,
en
waarin
omgekeerd
de
dwangmiddelen
degene op wie ze worden toegepast
duidelijk zichtbaar maken. Het

perfecte disciplinerende apparaat
maakt het mogelijk om alles te allen
tijde met één oogopslag te overzien.
In het hart van iedere disciplinerend
organisatie functioneert een klein
strafmechanisme, dat min of meer
een justitieel privilege geniet. De
discipline vormt als het ware een
infrastructuur van het straffen en heeft
tot doel de afwijkingen te beperken.
Hierdoor moet ze moet in wezen
correctief zijn. Terwijl de straffen
die rechtstreeks ontleend zijn aan
gerechtelijke model blijven bestaan,
maken de disciplinerende systemen
bij voorkeur gebruik van straffen
in de vorm van oefeningen. In het
infanterie-regelement van 1766 was
bepaal dat de soldaten eerste klasse,
die enige nalatigheid of onwilligheid
tonen, teruggezet worden naar de

laagste klasse en pas in de eerste
klasse kunnen terugkeren na nieuwe
oefeningen en een nieuwe examen.
In discipline is straf enkel een element
in een systeem van sancties en
beloningen. Dit tweeledige systeem
draagt het proces van dressuur en
verbetering. Het permanente straffen
doordringt
de
disciplinerende
instellingen op alle punten en
controleert ze op alle momenten,
het vergelijkt, differentieert, ordent
hiërarchisch, homogeniseert, of sluit
uit. In een woord: het normaliseert
De voornaamste functie van de
disciplinerende macht is niet
ontnemen of onttrekken, maar
dresseren. Ze ketent de krachten
niet om ze in te tomen, maar tracht
ze tot een geheel te smeden om hun
aantal te vermenigvuldigen en te
exploiteren. Ze knecht niet uniform en
massaal, maar ze scheidt, analyseert
en ontleedt methodisch wat aan
haar onderworpen is tot op de
noodzakelijke en tevens elementaire
kenmerken.

Afb. 1.4 Impressie van marcheren
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Tot het einde van de zestiende
eeuw bestonden er voor militairen
geen permanente legeringplaatsen.
Er werd gebruik gemaakt van
huurtroepen die in het voorjaar
werden verworven en in het najaar,
als het weer te slecht werd voor strijd,
werden afgedankt In 1588 tijdens de
tachtigjarige oorlog ging men over tot
een staand leger. Militairen werden
voor onbepaalde tijd aangetrokken
waard. Deze nieuwe manier van een
leger samenstellen bracht natuurlijk
verandering met zich mee in de
huisvesting van de troepen tijdens de
wintermaanden en in tijd van vrede.
De ontwikkeling tot kazernering
in permanente stenen gebouwen
begon met sobere, semi-permanente
onderkomens, verblijf in leegstaande
gebouwen zoals kerken en kloosters
of inkwartiering bij particulieren.
Pas in de achttiende eeuw ging
men over tot echte kazernebouw.

worden. Een vestingbouwdeskundige
Vauban ontwikkelde de lineaire
kazerne. Deze kazernes werden
gekenmerkt door massalegering,
waarbij op een beperkt oppervlak
een
maximale
hoeveelheid
legeringsruimte werd gecreëerd. Alle
functies werden hierbij in één gebouw
ondergebracht. De lineaire kazerne
had een langgerekte rechthoekige
plattegrond met twee of drie
bouwlagen hoog en werd afgesloten
door een zadel- of schilddak met
houten kapconstructie. Ze waren
berekend op 200 tot 300 man. Het
oudste type bestond uit kamers
afgescheiden door tussenwanden,
maar
zonder
gangenstelsel.
Dergelijke kazernes, bedoeld voor
de infanterie, dienden voor legering,
administratie,
gestraftenkamers,
waslokalen,
voorraadkamers,
wachtlokalen en verblijven voor
officieren en onderofficieren. De
toiletten waren niet in dit systeem
opgenomen wegens hygiënische
redenen, maar bevonden zich op
loopafstand van het kazernegebouw.

Aan het begin van die eeuw
werd de Bataafse Republiek een
eenheidsstaat en kwam er een
centraal apparaat. Door de instelling
van de Burgerlijke Stand konden
inwoners worden gegroepeerd op
grond van bijvoorbeeld leeftijd, sekse
etc. Door dit instrument kon men
eenvoudig de militaire dienstplicht
instellen. Dit betekende een enorme
uitbreiding
en
dientengevolge
reorganisatie.
Nieuwe
kazernes
werden opgetrokken en vanaf 1820
zien we het carrétype verschijnen. De
binnenplaats die ontstond voorzag
in de behoefte een besloten ruimte
te hebben voor parade en exercitie.
De binnenplaats werd appèlplaats.
Ook bij deze vorm was er sprake van
massalegering waarbij alle functies in
één gebouw werden ondergebracht.
Net als bij de lineaire kazernes die
gebouwd werden in het begin van
de negentiende eeuw werden deze
kazernes vervaardigd in een sobere
neoclassicistische stijl. Ook voor
andere overheidsgebouwen, zoals
stadhuizen en gerechtsgebouwen, uit
de vroege negentiende eeuw werd
deze architectonische vormgeving
gebruikt. Zowel in plattegrond als in
gevelindeling werd symmetrie streng
doorgevoerd. De vormgeving ademde
orde, regelmaat en overwicht uit.

Afb. 1.5 Oranje-Nassau kazerne uit 1814

De lineaire kazerne werd aan het
einde van de zeventiende eeuw
vaardigde voor Lodewijk XIV. In een
decreet bepaalde hij dat de infanterie
in kazernes gehuisvest diende te
1.6 geheugevanoost.nl
1.7 1grdeporte.info
1.8 drefgoed.nl
1.9 venlo.sp.nl
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Afb. 1.6 Prins Albert kazerne in Brussel, 1905

De carrévormige kazerne is in de
negentiende eeuw ontwikkelde
zich een ander type kazerne.

Afb. 1.5 Krayenhoffkazerne in Nijmegen

Het ‘Genie’-type is ontworpen vanaf
1870 toen het Departement van
Oorlog de bouw van de kazernes
in eigen hand nam. De nadelen
van de carrévorm, zoals gebrek
aan licht, lucht en zon, moest in de
ontwerpen vermeden worden. Zo
ontstonden drie ‘Genie’-typen: de
lineaire vorm met verbeteringen, de
U-vorm waarbij de carré duidelijk
werd doorbroken, en het type
‘hoofdgebouw met achtervleugels”.
In de bouwstijl werd het sobere
neoclassicisme losgelaten en volgde
men meer de heersende bouwstijl
(negentiende eeuwse historiserende
stijlen). Bij de opzet ging nog steeds
uit van het massalegerings-principe.
De plattegrond en de gevelindeling
symmetrisch.
Decentralisatie vond rond de
eeuwwisseling al in het buitenland
plaats. Wij zien dit onder andere bij
de bouw van ziekenhuizen. Hygiëne
en efficiëntie werden bevorderd
door verschillende functies in
verschillende
paviljoens
onder
te brengen. Men verdeelde de
paviljoens op logische wijze over een
terrein en voorzag het geheel van een
hoofdingang. De hoofdingang was
het visitekaartje van het gebied wat
er achter lag. De infrastructuur op
het terrein benadrukte de efficiëntie
en gestructureerdheid van het
gehele complex. Een bijkomend
voordeel van decentralisatie was de
tegemoetkoming aan de behoefte om
de menselijke maat te introduceren
bij een grootschalig complex. De
indruk van kleinschaligheid door

de verschillende paviljoens had een
positief effect op de gebruikers of
bewoners. Een eerste aanzet tot
decentralisatie vind men in het
H-vormige kazernecomplex met
bijgebouwen. Bij de uitstraling
ligt de nadruk niet zozeer op orde,
regelmaat en kracht maar meer op
functionaliteit.
Bij zuivere paviljoenbouw brak men
definitief met de massalegering. Op
het kazerneterrein kwamen meerdere
paviljoens te staan voor logies. De
erfindeling van het kazerneterrein
was uiteraard van groot belang.
Men legde een hoofdweg aan en
zijwegen die naar de paviljoens
leidden. De paviljoens voor logies
waren twee of drie bouwlagen hoog
en bij de situering werd net als bij
paviljoens op een ziekenhuisterrein,
rekening gehouden met licht, lucht
en zontoetreding in elke kamer. De
eerste kazerneterreinen volgens deze
opzet kregen een landelijk uiterlijk
door het gebruik van daken met
schild en wolfseinden. Symmetrie
werd nog wel toegepast. De kazernes
uit deze tijd hebben een sobere en
functionele uitstraling. In de dertiger
jaren werd Nederland bedreigd
met een inval van Duitsland. Dit
was reden voor Defensie een aantal
grensbataljonskazernes te bouwen.
Kapitein der Genie A.G.M. Boost
ontwierp vierentwintig kazernes
waarvan er zestien zijn gebouwd.
Deze kazernes worden wel de “Boostkazernes” genoemd. Deze kazernes
zijn van het paviljoenbouwtype.
Door een hekwerk worden zij van de

buitenwereld afgesloten en hebben
bijna allemaal een hoofdingang.
Zijingangen werden later toegevoegd
voor het zwaarder materieel. Het
U-vormige hoofdgebouw is prominent
aanwezig en heeft een representatieve
functie, geeft een krachtige en
weerbare indruk. Aan de centrale
appelplaats, achter het hoofdgebouw,
lagen de logiesgebouwen en overige
paviljoens. De gebouwen zijn
opgetrokken in typische jaren dertig
stijl en vertonen trekken van de
Amsterdamse school, Delftse school
en van de architectuur van F. Lloyd
Wright.
Na de tweede wereldoorlog bouwde
men in de vijftiger jaren eveneens
kazernecomplexen
volgens
het
paviljoentype. Zij gebruikten hiervoor
echter ook de uitgangspunten
van de architecten van het nieuwe
bouwen. De terreinen hadden een
functionele
stedenbouwkundige
opzet en de afzonderlijke paviljoens

Afb. 1.7 Fredrik Hendrikkazerne in Blerick
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werden gebouwd met moderne
materialen als beton, glas, staal maar
ook baksteen en hout. Tot 1866 was
de vierkante kazerne het meest als
kazerne gebouwde type in Nederland
waarbij aangetekend moet worden
dat het minder dan de helft van het
aantal complexen uit die periode
betreft. De vierkante kazerne was voor
algemeen gebruik en een sobere neoclassisistische bouwstijl was de meest
voorkomende, zoals is weergegeven
in figuur 1.9. Een kleine minderheid
werd met andere bouwstijlen
vormgegeven zoals neo-romatiek bij
de Boreelkazerne te Deventer.
Vanaf 1875 tot 1906 zou de lineaire
kazerne, meestal met achtervleugels
het meest gebouwde en dominante
type zijn. De kazerne werd bijna
uitsluitend voor de infanterie
gebouwd maar was zondermeer ook
voor de andere wapens een bruikbaar
ontwerp geweest. Met de introductie
van de lineaire kazerne al dan niet
met achtervleugels kwam ook de voor
overheidsgebouwen populaire neorenaissancestijl in zwang voor militaire
gebouwen. Kenmerken van deze
stijl zijn: het gebruik van baksteen,
geleed door horizontale banden
in natuursteen of pleisterwerk, het
gebruik van aanzet- en sluitstenen
in ontlastingsbogen boven vensters.
Ook kunnen decoraties worden
toegepast zoals gekleurde tegeltjes
of siermetselwerk. Aanvankelijk was
de neo-renaissance stijl vrij uitbundig,
maar aan het einde van de 19e eeuw,
begin 20e eeuw versoberde deze stijl
zich steeds verder. Ook populair was
1.10 forum.fok.nl
1.11 straatkaart.nl
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Afb. 1.8 Generaal Snijderskazerne in Nijmegen; voorbeeld van een Neo-renaissance stijl

Afb. 1.9 Menno van Coehoornkazerne in Arnhem; voorbeeld van een Neo-classicisme stijl

het mengen van stijlen wat aangeduid
wordt
met
eclecticisme.
Een
voorbeeld hiervan is de Koning Willem
III kazerne te Nieuwersluis die een
mengeling is van neo-classicisme en
neo-rennaissance. De twee H-vormige
kazernes in Ede werden uitgevoerd in
chaletstijl. Een stijl die maar heel kort
in zwang was en die een afgeleide is
van de Zwitserse chaletstijl. In deze
stijl zijn in Nederland de kenmerken
van de neo-renaissancestijl terug te
vinden, aangevuld met kenmerken
als overstekende dakvlakken met daar
tussen een sierspant, vaak voorzien
van uitgesneden of uitgezaagde
decoratieve randen.
Van invloed op kazernebouw is
ongetwijfeld de Vestingwet van
1874 geweest die het de steden
toestond uit te breiden buiten de
vestingwerken en zodoende konden
ook op grotere stukken grond dan
voorheen nieuwe kazernes verrijzen.
Het ruimtebeslag van de lineaire
kazernes met achtervleugels was
al een stuk groter dan dat van de
vierkante en U-vormige kazernes. Hun
opvolgers, de kazernes volgens het
paviljoensysteem hadden ten gevolge
van hun oppervlak helemaal niet
binnen de steden gebouwd kunnen
worden.
Belangrijk voor de ontwikkeling
van kazernetypes en uiteindelijk
uitmondend in de overgang naar het
paviljoensysteem was de discussie
over de nadelen van masssalegering:
slechte hygiënische omstandigheden
die tot ziekte en dood konden leiden.

De bouwstijl van de eerste kazernes
volgens
het
paviljoensysteem
heeft nog de kenmerken van de
neo-renaissance stijl, hoewel vaak
versoberd. Soms waren maar
enkele gebouwen op een kazerne
in deze stijl uitgevoerd. De overige
gebouwen zijn qua stijl vaak moeilijk
te duiden. Opvallend bij de tijdens
de Eerste Wereldoorlog gebouwde
Isabellakazerne is, dat de vorm van
de legeringsgebouwen gelijk is aan
die van hetzelfde gebouwtype elders,
maar iedere versiering verdwenen
is. Deze uitgeklede stijl kan als
overgangsarchitectuur beschreven
worden. Dit is een term die bij gebrek
aan beter gebruikt wordt. De term
overgangsarchitectuur wordt wel
gebruikt voor veel bouwwerken die
kort na het begin van de twintigste
eeuw zijn ontstaan en die een overgang
vormen van de neostijlen naar een
meer moderne, niet of nauwelijks
aan
historische
stijlelementen
gebonden architectuur. Het gaat
om ontwerpen die invloeden van
Jugendstil, chaletstijl en Berlagiaanse
architectuur vertonen, zonder tot
één van die stromingen gerekend te
kunnen worden.

soberder uitgevoerd.
De architectonische vormgeving van
kazernes wordt gekenmerkt door
een behoudend van karakter. De
uitstraling was degelijk, functioneel
en weerbaar. In de loop van de
tijd is er wel meer nadruk op een
functionele uitstraling gekomen in
plaats van een machtsuitstraling.
Kazernebouw loopt niet voorop in
de nieuwe ontwikkelingen in de
architectuur doch maakt wel degelijk
gebruik van innovaties. Men zou
kunnen stellen dat de ontwerpers van
kazernementen (zoals het gros van
architecten) in het kielzog vaart van
vernieuwende, radicale architecten.
Bovendien kan opgemerkt worden
dat deels door de functie van de
gebouwen, deels door de neiging
overheidsgebouwen
conservatief
vorm te geven de kazernebouw
traditioneel genoemd kan worden.

Vergeleken met de utilitaire eind
20e eeuwse kazernebouw, zijn de
kazernes uit de hier beschreven
periode rijk van vormgeving. Echter
niet alle kazernegebouwen kregen
dezelfde aandacht van de ontwerper.
Gebouwen als magazijnen en
stallen zijn minder representatief
dan het kazernehoofdgebouw of
wachtgebouw, en werden dan ook
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2

ORANJE NASSAUKAZERNE TE AMSTERDAM
		

INLEIDING
Amsterdam is als havenstad tot bloei
gekomen aan de rivier de Amstel.
Tussen 1300, het jaar dat Amsterdam
stadsrechten verwierf, en de eerste
helft van de vijftiende eeuw, groeit
de bevolking zo snel, dat de stad
drie keer met nieuwe grachten en
burgwallen moet worden uitgebreid.
In de vijftiende eeuw was het al een
belangrijke doorvoorhaven voor
het verkeer tussen de Oostzee en
de Middellandse Zee. Na de Val

Gebouwd in opdracht van de Franse Keizer

van Antwerpen (1585) ontwikkelt
Amsterdam zich tot ’s werelds grootste
haven. In de zeventiende eeuw
groeit de stad uit haar voegen en
wordt de beroemde grachtengordel
aangelegd. In 1795 wordt de Bataafse
Republiek uitgeroepen. Dit betekent
een dramatische achteruitgang voor
Amsterdam. Napoleon brengt orde
in de Amsterdamse bureaucratie,
maar de handel valt volledig stil en
Amsterdam loopt leeg. Als in 1813 op
de Dam in Amsterdam het Koninkrijk

der Nederlanden wordt uitgeroepen,
kan de stad aan haar wederopbouw
beginnen. In 1876 wordt Amsterdam
via het Noordzeekanaal direct met
de Noordzee verbonden, wat een
enorme stimulans betekent. De
eerste stadsuitbreiding vindt eind
negentiende eeuw plaats. Ook in de
twintigste en eenentwintigste eeuw,
met uitzondering van de crisisjaren en
Tweede Wereldoorlog vinden diverse
stadsuitbreidingen plaats.
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Afb. 2.1 Foto Oranje Nassaukazerne te Amsterdam2.1

Aan de oostkant van de binnenstad
van Amsterdam liggen tegen de
Singelgracht een serie kazernes
en opslagplaatsen voor militaire
doeleinden. Deze kazernegebouwen
en magazijnen zijn in de loop van
de negentiende eeuw aangelegd
tegen de toenmalige stadswal,
die de begrenzing vormde van de
laatste grote uitleg van de stad in
de zeventiende eeuw. Ze waren
onderdeel van de Hollandse Waterlinie.
De grootste van deze gebouwen is
2.1 Website: www.legerplaats.nl
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de Oranje Nassaukazerne die, met
een aaneengesloten gevelwand van
278 meter lengte, dit deel van de
Sarphatistraat domineert. De kazerne
werd in 1810-1813 gebouwd ter
vervanging van de barakken op het
Drilveld bij de Utrechtsche Poort en
de inkwartiering van Franse soldaten
bij de burgerbevolking. De kazerne is
aangelegd tussen twee zeventiende
eeuwse bolwerken, Outewaal en
Oosterbeer, voor de huisvesting van
het garnizoen infanteristen en troepen

ter verdediging van de vestingwerken
rond de stad. Door de bouw van de
kazerne ving de molen De Gooyer
op het bolwerk Oosterbeer te weinig
wind en werd in 1814 verplaatst naar
de nabijgelegen Funenkade.

Afb. 2.2 Kaart van Amsterdam en omgeving omstreeks 1820

ONTWIKKELING AMSTERDAM
Eind vijftiende eeuw komt de
ontwikkeling van de stad in een
stroomversnelling.
Nadat
de
Spanjaarden Antwerpen hebben
veroverd, vluchtten vooral rijke joden
naar Amsterdam. Het kapitaal dat
zij meebrengen wordt gebruikt om
tochten naar India te organiseren.
Het commerciële succes is enorm.
In die periode onderging de stad
twee reusachtige stadsuitbreidingen:
de
grachtengordel
en
de

Jordaan. Bouwkundig gezien iets
buitengewoons, aangezien het de
eerste stad was die gebouwd werd
volgens een vooropgezet plan.
Eind zeventiende eeuw komt de
Amsterdamse economie tot stilstand.
Een periode van terugval en armoede
treedt in. Omstreeks 1683 kwam
een einde aan alle bouwactiviteit.
Aan de oostkant van de Amstel
was zoveel grond beschikbaar
dat de kavels werden uitgegeven
aan liefdadigheidsstichtingen en

de Plantage bestemd werd als
wandelpark. In de negentiende eeuw
was er een langzaam herstel na de
periode van neergang daarvoor. In
1825 kwam met het nieuw gegraven
Noord-Hollandse Kanaal de nieuwe
verbinding met Den Helder tot stand.
De eerste trein vertrok in 1839 vanuit
Amsterdam naar Haarlem.
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Afb. 2.3 Kaart van Amsterdam en omgeving omstreeks 1900

Pas
omstreeks
1850
begon
Amsterdam zich uit te breiden buiten
de zeventiende eeuwse singelgracht.
Als het Vondelpark in 1864 wordt
aangelegd, wordt het nog merendeels
omringd door weilanden.
Toen
brak de industriële revolutie door
en begon een nieuwe periode van
expansie. Door het Noordzeekanaal
van 1876 kreeg Amsterdam zijn
directe verbinding met de zee. Het
betekent een keerpunt voor de stad.
Die nieuwe periode van voorspoed
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komt tot uitdrukking in de bouw
van monumentale, architectonische
hoogstandjes. Zo komt in 1889 het
Centraal Station gereed. Een paar
jaar later volgt het Concertgebouw,
theater Carré en Hotel Americain.
Na 1870 ontstond de krans van
nieuwe volkswijken buiten de
Buitensingelgracht. Bij de bouw van
deze wijken stond het algemeen
belang niet voorop. Er was nauwelijks
aandacht voor de kwaliteit van de
woningen en de woonomgeving.

De
twintigste
eeuw
begint
voorspoedig. Onder aanvoering van
de Amsterdamse School verschijnen
verschillende wijken met sociale
woningbouw rondom de oude stad.
Hierbij wordt veel aandacht besteed
aan het uiterlijk van de woningen.
Verder wordt Amsterdam uitgebreid
met vliegveld Schiphol.

Afb. 2.4 Kaart van Amsterdam omstreeks 2010

In de eerste helft van de twintigste
eeuw breidt de stad verder uit naar
de Baarsjes en het karakteristieke
Amsterdam Zuid. De crisisjaren en
de Tweede Wereldoorlog brengen de
stadsuitbreiding tot stilstand. Na de
oorlog verandert de samenstelling
van de Amsterdamse bevolking snel.
Veel oorspronkelijke Amsterdammers
vertrekken naar overloopgemeenten
als Purmerend, Hoorn en Almere.
Daartegenover staat de toestroom van
Surinaamse, Turkse en Marokkaanse

Amsterdammers.
Tijdens
de
hoogconjunctuur in de jaren zeventig
kent Amsterdam opnieuw een groei
en de stad wordt verder uitgebreid
naar Zuid-Oost (waaronder de Bijlmer),
Nieuw West, Buitenveldert en verder
naar het noorden. De jaren tachtig
en negentig staan in het teken van
de stadsvernieuwing en het herstel
van de Amsterdamse economie. De
oude stad behoudt haar woonfunctie,
maar ook het bedrijfsleven krijgt weer
volop ontwikkelingsmogelijkheden.

De Amsterdamse haven en de
luchthaven Schiphol verschaffen de
stad opnieuw een centrale positie in
het Europese vervoersnetwerk. De
economie krijgt nieuwe impulsen
door de ontwikkeling van het gebied
rond de ‘Zuid-As’. De ‘Zuid-As’ moet
fungeren als aanjager van de stedelijke
economie in de eenentwintigste
eeuw.
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BEBOUWING
De groei van Amsterdam is lange
tijd beperkt gebleven binnen de
vestingwerken, waardoor de stad
hierbinnen
behoorlijk
verdicht
is. Toen men buiten de vesting
begon te bouwen is de stad in een
snel tempo enorm gegroeid. De
stad is in alle richtingen gegroeid,
waarbij de omliggende dorpen
veelal opgeslokt zijn door de steeds
verder uitdijende stad. Alleen de
drie dorpen ten noordoosten van de
stad bestaan tegenwoordig nog. Met
de groei van de stad is ook een deel
van de waterstructuur verdwenen.
Doordat de stad ruimte nodig
had werd het water steeds verder
ingekaderd en verdween ook de
karakteristieke waterstructuur om de
oude vestingstad. Het kazerneterrein
bevond zich ten tijden van de bouw
nog op de rand van de stad en het
achterliggende landschap. Maar door
de enorme groei maakt het nu deel uit
van de binnenstad en ligt het in het

Afb. 2.5 Bebouwingskaart omstreeks 1820

centrum van Amsterdam. Opvallend
detail is dat de gehele vestingstad
tegenwoordig
als
binnenstad
(centrum) aangemerkt kan worden en
zijn orginele structuur zoveel mogelijk
heeft behouden.

Afb. 2.6 Bebouwingskaart omstreeks 2010
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INFRASTRUCTUUR
Amsterdam was omstreeks 1820 alleen
te bereiken via boerenweggetjes
die zich een weg baanden door het
polderlandschap. Het Amsterdam
van voor de oorlog was praktisch
ontoegankelijk voor het moderne
verkeer. De goede bereikbaarheid
van de stad vereiste enkele grote
aanpassingen van de infrastructuur.
De belangrijkste zijn de bouw van
de IJ-tunnel, de aanleg van het
metronet en de gereedkoming van

Afb. 2.7 Kaart van de infrastructuur omstreeks 1820

een autoroute om de stad heen. Deze
ring bestaande uit snelwegen moest
ervoor zorgen dat de binnenstad
goed ontsloten kon worden. De meest
kenmerken infrastructuur, welke ook
bepalend is geweest voor het ontstaan
en later de groei van de stad, is de
waterstructuur. Amsterdam bevond
zich aan het toendertijd geheten
Zuider Zee. Ook door de komst van
het Noord-Hollandse Kanaal en later
het Noordzeekanaal werd Amsterdam
gevormd tot de stad die het nu is.
Maar de meest beeldbepalende
infrastructurele elementen zijn toch
wel de grachten.

Afb. 2.8 Kaart van de infrastructuur omstreeks 2010
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GROENSTRUCTUUR
Amsterdam heeft van oudsher
weinig natuurgebieden in de directe
omgeving gehad met uitzondering
van al het water. De grond buiten
de vestingstad was in gebruik door
boeren en deze structuur is bepalend
geweest voor het landschap. In de
oude vestingstad was in 1820 maar
één groot park aanwezig. Met de
uitbreiding van de stad buiten de
vestingwerken kwam er ook meer
ruimte voor groen in de stad. Zeker
in de latere uitbreidingswijken zijn
diverse grote parken gesitueerd. Deze
kwamen toen de stad eindelijk zijn
vestingstatus verloor en het mogelijk
werd buiten de stad te bouwen.
Daarvoor was de stad zo verdicht
geraakt dat er nauwelijks meer ruimte
was voor groen. Dit werd later in de
uitbreiding dan ook ruimschoots
gecompenseerd. De groenstructuur
maakt tegenwoordig dus een groter
deel uit van de stad Amsterdam, maar
het blijft toch vooral de waterstructuur

Afb. 2.9 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1820

die Amsterdam haar karakter geeft.
Het beeld van de Amsterdamse
grachten is wereldberoemd.

Afb. 2.10 Kaart van de groenstructuur omstreeks 2010
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MORFOLOGIE
Amsterdam ligt aan de Amstel en
het IJ. De haven van Amsterdam is
via het Noordzeekanaal verbonden
met de Noordzee. De binnenstad is
opgesplitst in ongeveer negentig
eilanden. De stad ligt ongeveer twee
meter boven zeeniveau en heeft,
net als de omgeving, een zeer vlak
landschap. Dat is in sommige gevallen,
zoals bij de Haarlemmermeer en de
Beemster, ontstaan door inpoldering.
Hetgeen bij de Haalemmermeer op
de hoogtekaart nog duidelijk te zien
is (rechtsonder). De kazerne lag direct
aan een waterweg die diende als
verdedigingswerk.

Afb. 2.11 Hoogtekaart van Amsterdam omstreeks 20122.2
2.2 Actuele Hoogtebestand Nederland
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Afb. 2.12 Kaart van de locatie omstreeks 1813

LOCATIE KAZERNE
In de zestiende en zeventiende
eeuw werden soldaten gelegerd in
leegstaande grote gebouwen, zoals
kloosters en kerken, of in tenten- of
barakkenkampen. Deze barakkenen tentenkampen werden gebouwd
in en rondom forten, schansen en
vestingen. Van echte kazernebouw in
Nederland is pas sinds de achttiende
eeuw sprake. In 1685 bepaalde de
koning Lodewijk XIV van Frankrijk
dat zijn troepen in gebouwde
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speciaal
gebouwde
kazernes
moesten worden gehuisvest. De
vestingbouwmeester
Sébastien
Le Prestre de Vauban, ontwikkelde
een lineaire kazerne, waarbij alle
functies in één gebouw werden
ondergebracht. Het uitgangspunt was
dan ook massalegering; op een kleine
oppervlakte zoveel mogelijk soldaten
onderdak te geven. Dit laatste was
ook noodzakelijk omdat de kazernes
vaak binnen de vestingmuren werden
gebouwd, zoals ook in Amsterdam.

De stad was direct te beschermen
en het leger en soldaten konden
gebruik maken van bestaande
voorzieningen en infrastructuur.
Het ontwerp van Vauban bleef twee
eeuwen lang nagenoeg ongewijzigd.
Voor het jaar 1870 viel de bouw en
het onderhoud van kazernes onder
de verantwoordelijkheid van de
gemeentes. Dit zorgde ervoor dat er
helemaal geen uniformiteit, waardoor
de kazerne in Amsterdam uniek was.
Na 1870 zou het Rijk zelf de bouw

Afb. 2.13 Kaart van de locatie omstreeks 2010

van kazernes ter hand nemen. Keizer
Napoleon Bonaparte gaf in 1811
opdracht om een kazerne te bouwen
die de grandeur van het Franse
keizerrijk zou uitstralen. In 1814 is
de kazerne klaar en vormde toen de
begrenzing van de stad. In dat jaar
is tevens de Franse overheersing
beëindigd. De Oranje Nassaukazerne
is vooral bij oudere Amsterdammers
bekend, die daar sinds de Tweede
Wereldoorlog moesten verschijnen
voor de keuring voor militaire dienst.

Pas in 1989 wordt de kazerne niet meer
voor militaire doeleinden gebruikt.
Nadat de laatste troepen het gebouw
verlieten, lagen er plannen om de
kazerne te slopen, ondanks de status
als rijksmonument die het gebouw
in 1970 verkreeg. Het gebouw was
deels weggezakt en funderingsherstel
zou naar schatting vijf
miljoen
gulden kosten. Na protesten van
buurtbewoners en Monumentenzorg
kwam er rond 1985 een plan voor
de restauratie en verbouw van het

gebouw tot woon- en bedrijfsruimte.
Architecten uit zes landen werkten in
de zomer van 1988 onder leiding van
Atelier PRO aan het nieuwe ontwerp
met zes woontorens. In 1989 werd het
gebouw door het rijk weer aan de stad
overgedragen en werden zo’n 150
sociale huurwoningen in de kazerne
gerealiseerd.
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BEBOUWING EN INFRASTRUCUUR
Het kazerneterrein bevindt zich in
1813 nog helemaal aan de rand van
de stad en maakt onderdeel uit van de
vestingwerken. In de directe omgeving
is de bebouwing vergeleken met de
binnenstad nog niet erg verdicht. Zo
bevindt zich tegenover de kazerne
de Plantage, op de plek waar niet
veel later Artis zal ontstaan. De
Oranje Nassaukazerne ligt direct
aan de infrastructuur die de gehele
vestingrand ontsluit. Bovendien
wordt het aan twee zijden begrensd
door water. De originele situatie
rond het gebouw is alleen behouden
aan de centrumzijde (noordwest).
Er heeft wel een verdichting van
de bebouwing plaatsgevonden,
maar mede door de dierentuin is
de structuur nauwelijks veranderd.
Ten zuiden van de Singelgracht is de
stad vanaf 1877 uitgebreid. Daarbij
is de originele waterstructuur van
de vestingwerken aangepast en
aan de overzijde bevindt zich nu de

Afb. 2.14 Kaart met de bebouwing en infrastructuur omstreeks 1813

Dapperbuurt. Ook voor het verkeer
is er een extra ontsluiting van de
binnenstad gekomen. Lag de kazerne
voorheen helemaal aan de rand van
de stad, vandaag de dag maakt het
nadrukkelijk onderdeel uit van de
stedelijke structuur.

Afb. 2.15 Kaart met de bebouwing en infrastructuur omstreeks 2010
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GROENSTRUCTUUR
Door de ligging aan de rand van de
stad lag het kazerneterrein in een
relatief groen en open gebied. Direct
buiten de vestingwerken bevond
zich het polderlandschap. Ook de
vestingrand, waarvan de kazerne deel
uitmaakt was als een groene gordel
om de stad. Door de economische
terugval werd het gebied rondom
de kazerne minder sterk ontwikkeld.
Aan de oostkant van de Amstel was
zoveel grond beschikbaar dat hier

Afb. 2.16 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1813

een ruimere stedelijk structuur is
ontstaan. Bovendien was er ruimte
om de Plantage te bestemmen als
wandelpark, de latere dierentuin Artis.
In de negentiende eeuw was
er een langzaam herstel, maar
omdat toen de stad zich buiten
de vesting kon uitbreiden is de
structuur deels behouden gebleven.
Het groen van Artis is de meest
opvallende groenstructuur in de
directe omgeving. De omgeving
heeft zich ontwikkeld tot een dicht
stedelijk gebied, waarbij het groen
voornamelijk terug te vinden is in
binnen de woonblokken, zoals in
de Dapperbuurt. Deze structuur is
ook bij het nieuwbouw ontwerp
van het kazerneterrein toegepast
in combinatie met enkele publiek
toegankelijke groenstroken.

Afb. 2.17 Kaart van de groenstructuur omstreeks 2010
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AAN DE RAND VAN DE STAD
De
locatie
van
de
Oranje
Nassaukazerne als onderdeel van de
vestingwerken is bepalend voor de
relatie met de stad. Het kazerneterrein
is aan beide zijden omsloten door
water, wat onderdeel uitmaakte van
de verdedigingswerken. Op deze
plaatsen is er een fysieke barrière
met de directe omgeving, die niet
zozeer visueel werkt. In de richting
van de vestingrand om de stad is
er nauwelijks een barrière, omdat
het samen een geheel vormt. Het
kazerneterrein is daarmee op zichzelf
geen enclave, maar vormt met alle
andere militaire bouwwerken aan
de rand van de stad een gordel, die
werkt als tussenzone ter bescherming
van de stad. Het legeringsgebouw
was op het terrein het meest in
het oog springende gebouw. Dit
gebouw vormde als het ware het
gehele kazerneterrein. Door de
ligging aan het water was het vanuit
diverse posities in de stad zichtbaar,

Afb. 2.18 Kaart van de begrenzing omstreeks 1813

waardoor het een beeldbepalend
element vormde. Het gebouw is door
zijn representativiteit ook aan de
stadszijde georiënteerd en de keukenen privaatgebouwen bevinden zich
achter het legeringsgebouw.

Afb. 2.19 Kaart van de representatieve gebouwen omstreeks 1813
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IN HET CENTRUM VAN DE STAD
Door de stedelijke uitbreidingen
buiten de vestingwerken is de
positie van de Oranje Nassaukazerne
ten opzichten van de stad enorm
veranderd. Door middel van de
nieuwbouw in de jaren negentig heeft
het terrein zich kunnen aansluiten
bij de stedelijke structuur. Kon het
terrein vroeger nog beschouwd
worden als een soort enclave in de
stad, tegenwoordig is dit beeld totaal
veranderd. De barrière van het water

Afb. 2.20 Kaart van de begrenzing omstreeks 2010

is nog altijd wel aanwezig, maar door
de toevoeging van woonblokken
en woontorens wordt er toch een
duidelijk connectie gemaakt met de
omliggende bebouwing. Aan alle
andere zijden wordt het gebied nu
begrensd door verschillende wegen.
Het legeringsgebouw vormt nog
altijd een representatief gebouw
op het terrein ten opzichten van de
stad. Maar ook de zes woontorens
hebben
een
beeldbepalende
functie en zorgen ervoor dat het
kazerneterrein onderdeel wordt
van de stad Amsterdam. Vroeger
het
kazerneterrein maar één
representatieve façade, maar door
de ontwikkeling van de stad was
het noodzakelijk dat door middel
van de
nieuwbouw en nieuwe
representatieve zijde gecreëerd werd.

Afb. 2.21 Kaart van de representatieve gebouwen omstreeks 2010
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Afb. 2.22 Kaart met de assenstructuur omstreeks 2010

ASSENSTRUCTUUR
Restauratie en hergebruik van dit
indrukwekkende monument, vroegen
om een aangepast nieuwbouwplan
voor woningen op het ervoor
gelegen exercitieterrein. Niet alleen
de uitgesproken symmetrie van het
kazernegebouw, maar evenzeer de
belangrijke schuin wegschietende
zichtlijn
richting
Linnaeusstraat
en de rechte Singelgracht waren
belangrijke uitgangspunten van het
stedenbouwkundige plan van Atelier
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PRO. Deze assen passen zowel bij de
structuur die het legeringsgebouw
het gebied meegeeft, als bij de
stedelijke structuur in de omgeving.
Ten tijden van de bouw van de kazerne
zorgde symmetrieassen ervoor dat er
een overzichtelijk beeld ontstond,
waarbij de ruimtes evenvoudig te
overzien waren. In het nieuwe plan is
door het gebruik van assen een soort
eenduidigheid ontstaan. Ondanks
de variatie in bebouwingen en
architectonische uitwerking zorgen

de assen voor een helder beeld van
het terrein. Bovendien wordt hiermee
de aansluiting van het terrein met de
stad versterkt.

Afb. 2.23 Profielen van de locatie omstreeks 1813

Afb. 2.24 Profielen van de locatie omstreeks 2010

PROFIELEN
In het profiel van 1813 met de
doorsnede van het legeringsgebouw
is duidelijk de opbouw van het
terrein te zien. Het legeringsgebouw
bepaald
het
terrein,
waarbij
erachter de keukengebouwen en
privaatgebouwen
gelegen
zijn.
Deze zijn symmetrisch geplaatst ten
opzichten van het legeringsgebouw,
wat in het andere profiel te zien
is.
Tegenwoordig vormt het
legeringsgebouw niet meer alleen

het terrein en is door middel
van de nieuwbouw de stedelijke
structuur gecompleteerd. Hierbij is
wel uitgegaan van het bestaande
gebouw, wat terug te zien is in het
profiel. De nieuwbouw sluit aan op
de maatvoering van de kazerne en
zijn omgeving, maar heeft ook een
ruimtelijke opzet.

COMPARATIVE STUDIES
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FUNCTIES
1 Legeringsgebouw		
2 Keukengebouw		
3 Bakkerij 			
4 Privaatgebouw		
5 Timmerloods/Berging bakkerij
6 Magazijn

Afb. 2.25 Kaart met de functies van gebouwen omstreeks 1813

KAZERNE 1813
Er werd gebouwd naar ideeën van
de laat zeventiende eeuwse Franse
maarschalk Vauban, die vooral bekend
is vanwege zijn vestingwerken.
Vauban had ook een ontwerp
gemaakt voor legering,. Omdat er
binnen de vesting gebouwd werd
was het noodzaak zoveel mogelijk
soldaten op een zo klein mogelijke
locatie te kunnen huisvesten. Alle
functies werden hierbij in één gebouw
ondergebracht. De lineaire kazerne
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had een langgerekte rechthoekige
plattegrond zonder een centrale
gang. Dit verre van volmaakte
ontwerp werd in de tweede helft
van de achttiende eeuw verbeterd,
de centrale muur tussen voor- en
achterkamers werd verwijderd zodat
er een grote legeringzaal ontstond,
het aantal trapopgangen werd
verminderd en er werd een lange
gang aangelegd langs de voor- of
achtergevel. Hoogstwaarschijnlijk is
dit verbeterde ontwerp toegepast

bij de Oranje Nassaukazerne. Het
lineair opgezette legeringsgebouw
herbergde de meeste functies. Een
aantal keukengebouwen (onder
andere ook een bakkerij) werden
los op het terrein geplaatst. Ook
werden uit hygiëneoverwegingen
de toiletten in speciale gebouwtjes,
buitenprivaten, geplaatst. Daarnaast
zijn helemaal aan de achterzijde
van het terrein nog een magazijn en
timmerloods gelegen.

FUNCTIES
1 ‘Legeringsgebouw’; Woningen en bedrijfruimtes
2 ‘Bureelgebouw’; Blijf van m’n lijfhuis
3 ‘Keukengebouw’; Buurtvoorzieningen
4 Appartementenblok		
5 Woontoren
6 Woonblok

Afb. 2.26 Kaart met de functies van gebouwen omstreeks 2010

KAZERNE 2010
Het kazerneterrein is in zijn latere
militaire geschiedenis uitgebreid
met enkele losse gebouwen achter
het legeringsgebouw. Tegenwoordig
bestaan daar alleen nog het vroegere
bureel- en keukengebouw van. De
overige kazernegebouwen tussen
hoofdgebouw en de Singelgracht
zijn gesloopt om ruimte te maken
voor zes woontorens, een gekromd
appartementenblok en een L-vormig
woonblok. Het bureelgebouw bij de

hoofdingang aan de Kazernestraat
bevat tegenwoordig een Blijf
van mijn lijf huis en het vroegere
keuken/eetzaalgebouw is nu een
kinderdagverblijf.
De gemeente
Amsterdam gaf in 1987 een centrale
rol aan één architect voor de
stedenbouwkundige invulling en
architectonische uitwerking van het
projectgebied. Atelier Pro ontwierp
alle gebouwen achter de historische
kazerne. De zes urban villas aan de
Singelgracht moesten ieder een eigen

uitstraling krijgen. Er werden zes
buitenlandse architecten ingevlogen.
Koji Yagi, Alexandros Tombazis, Cuno
Brullmann, Patrick Pinnell, Tage
Lyneborg en Jeremy Bailey kregen
een week de tijd om hun ideeën
op papier te zetten. Beukmaten en
hoofdontsluiting lagen grotendeels
vast. De kwaliteit werd gegarandeerd
doordat de volledige uitwerking van
het project door Atelier Pro werd
uitgevoerd.
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Afb. 2.27 Bebouwingskaart omstreeks 1813

BEBOUWINGSONTWIKKELING
De Oranje Nassaukazerne dankt zijn
ontwerpopzet aan een ingreep van
keizer Napoleon Bonaparte, toen in
1811 de Bataafse Republiek werd
ingelijfd bij Frankrijk. Napoleon vond
dat het niet opschoot met de bouw
van een stenen kazerne, daarvoor
stonden er slechts houten barakken
op het terrein. Hij verordonneerde dat
er een groot gebouw moest komen
dat de grandeur van het keizerrijk
zou uitstralen en geschikt moest zijn
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voor een garnizoen van 2400 man.
De genieofficier, Picot de Maras, past
daartoe het origineel kazerneplan van
stadsbouwmeester Abraham van der
Hart aan. In 1810 legde maarschalk
Oudinot de eerste steen voor de
kazerne, die Quartier Saint-Charles
genoemd werd. Het ontwerp van
stadsbouwmeester Abraham van der
Hart en de Franse genieofficier Picot
de Maras was gebaseerd op het Franse
Vaubanse kazernetype. Iedere burger
moest vijf procent van de huurwaarde

Afb. 2.28 Bebouwingskaart voor WO II

van zijn woning bijdragen. Degenen
die geen bijdrage leverden, kregen
Franse soldaten ingekwartierd. In
1813 stond de kazerne klaar, maar
niet lang daarna trokken de Fransen
zich terug uit Nederland. Het gebouw
kreeg de nieuwe naam Oranje Nassau
Kazerne, naar het Huis Oranje-Nassau
dat in 1814 het koningshuis van
Nederland werd. Het wapenschild
van Napoleon op het centrale fronton
werd vervangen door het wapenschild
van de Oranjes.

Afb. 2.29 Bebouwingskaart voor de Koude Oorlog

De
keukengebouwen
en
privaatgebouwen
werden
later
vervangen. Het hoofdgebouw zou
tevens aangevuld worden met
andere bebouwing. Ongetwijfeld zijn
er stallen geweest voor de paarden
van de officieren, magazijnen en is
er later een badhuis op de kazerne
verschenen. In 1920 werd er bij de
hoofdingang een bureelgebouw
neergezet voor de genie. Van de
gebouwen die later op het terrein
van de kazerne zijn gebouwd,

zijn alleen het keukengebouw en
bureelgebouw nog aanwezig. Ook
de uitbreiding in het noordelijk deel
van het terrein, die na de Tweede
Wereldoorlog gebouwd werd, is
gesloopt om plaats te maken voor
de nieuwbouwplannen die in 1989
ontwikkeld zijn. Aan de Sarphatistraat
werd een doorgang door de kazerne
gemaakt en erachter verschenen
woningblokken, waaronder het grote
gebogen woongebouw. Langs het
water van de Buitensingelgracht

Afb. 2.30 Bebouwingskaart omstreeks 2010

staan zes middelhoge woontorens,
die door verschillende buitenlandse
architecten zijn ontworpen. Twee
van de torens staan los, de andere
ontspringen aan laagbouw. Niet de
twee torens die de open gehouden
centrale as flankeren zijn het
hoogst, maar juist de torens aan de
gedeeltelijk bebouwde zijas. In het
oude legeringsgebouw kwamen
150 sociale huurwoningen en
bedrijfsruimtes.
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Afb. 2.31 Kaart infrastructuur kazerneterrein omstreeks 1813

INFRASTRUCTUUR
De
infrastructuur
op
het
kazerneterrein bestond in 1813 alleen
uit een doorgaande weg die over het
terrein liep en de diverse militaire
bouwwerken aan de vestingrand
verbond. Aan deze weg was dan
ook het legeringsgebouw geplaatst.
Aan de achterzijde bevond zich
tussen het legeringsgebouw en de
keukengebouwen een terrein dat
dienst kon doen als exercitieterrein.
De
oude
weg,
de
huidige
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Afb. 2.32 Kaart infrastructuur kazerneterrein omstreeks 2010

Sarphatistraat vormt tegenwoordig de
grens van het terrein. Aan de zuidoost
zijde van het terrein is een nieuwe
doorlopende weg gekomen die loopt
direct voor de zes woontorens door.
Daarnaast bevinden zich nu een aantal
doodlopende straten die het midden
van het terrein moeten ontsluiten.
Tussen de verschillende straten die
door autoverkeer te gebruiken zijn,
lopen paden die een verbinding
vormen voor het voetgangersverkeer.
Was het kazerneterrein vroeger niet

bereikbaar door de afscheiding van
het legeringsgebouw, tegenwoordig
is door de infrastructurele ingrepen
het gebied geheel toegankelijk.

Afb. 2.33 Kaart groenstructuur kazerneterrein omstreeks 1813

GROENSTRUCTUUR
De groenstructuur heeft in de originele
plannen geen belangrijke rol gespeeld.
Er was alleen restgroen aanwezig,
zowel aan de overzijde van de weg
tegenover het legeringsgebouw,
als aan de achterzijde van het
kazerneterrein aan het water. Met
de nieuwbouwplannen werd er ook
nagedacht over het toepassen van
een groenstructuur. Daarbij zijn twee
varianten toegepast. De eerste variant
is een privé groenstructuur binnen

Afb. 2.34 Kaart groenstructuur kazerneterrein omstreeks 2010

het bouwblok, iets wat in de directe
omgeving ook terugkomt in de
Dapperbuurt. Daarnaast is er gekozen
voor een openbare groenstructuur
die ervoor zorgt dat het plan een
meer ruimtelijke uitstraling krijgt.
Mede door deze groenstructuur
wordt de zichtbaarheid van het
legeringsgebouw behouden. Er is
ruimte uitgespaard, zodat je vanaf
de Mauritskade zicht hebt op het
timpaan aan de achtergevel van de
kazerne.
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Afb. 2.35 Kaart met de representatieve gebouwen omstreeks 1813

REPRESENTATIVITEIT
Bij de interne representativiteit van
de gebouwen op het terrein is het
legeringsgebouw weer de bepalende
factor. Dit gebouw herbergde alle
belangrijke functies en slechts de
ondersteunende functies waren
ondergebracht
in
bijgebouwen
achterop het terrein. Ook het terrein
achter de kazerne dat gebruikt werd
voor de exercitie had maar weinig
representatieve waarde. Pas met
de nieuwbouw in 1990 kwamen er
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Afb. 2.36 Kaart met de representatieve gebouwen omstreeks 2010

meer representatieve bebouwing
op het terrein. Onder leiding van
het Atelier PRO werden diverse
nieuwe gebouwen vormgegeven.
De vormgeving mede met de
locatie hebben invloed op de
representativiteit van de bebouwing.
Het
oude
legeringsgebouw
behield
zijn
representativiteit
op het terrein, maar ook de zes
woontorens, in het bijzonder de
twee vrijstaande torens,
werden
beeldbepalende elementen op het

terrein. Omdat in bijna alle gebouwen
woonfuncties zijn ondergebracht is
er tegenwoordig op basis van functie
geen onderscheid meer te maken als
het gaat om representativiteit. Het
oude bureelgebouw en het oude
keukengebouw hadden vroeger
geen echte representatieve functie
of uitstraling en hebben die in het
nieuwe plan ook niet gekregen.

Afb. 2.37 Kaart met de gebouwenentrees omstreeks 1813

ENTREES
Het legeringsgebouw was al in 1813
aan zowel de voor- als achterzijde
ontsloten. De belangrijkste toegangen
van het gebouw bevonden zich aan
de wegzijde, terwijl de entrees aan de
achterzijde waarschijnlijk de meest
gebruikte waren voor de interne
routing van het terrein. Omdat het
een kazerne was van het verbeterde
Vaubantype was er in het gebouw
een centrale gang. Hierdoor kon
het aantal entrees beperkt worden

Afb. 2.38 Kaart met de gebouwenentrees omstreeks 2010

gehouden, waar voorheen (type
Vauban) nog elke ruimte met een
aparte buitenentree werd ontsloten.
Omdat het legeringsgebouw is
herbestemd en tegenwoordig woonen bedrijfsruimtes onderbrengt is het
gebouw tegenwoordig aan alle zijden
voorzien van entrees. Waar nodig
zijn ten behoeven van de nieuwe
functies extra entrees toegevoegd.
De woontorens die deel uitmaken van
het bouwblok hebben hun entrees
aan de buitenzijde van het terrein.

De andere woonblokken en de twee
vrijstaande woontorens zijn vooral
vanuit het centrum van het terrein
toegankelijk.
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Afb. 2.39 Kaart met de gebouwassen omstreeks 1813

GEBOUWASSEN
Doordat het terrein met een
duidelijke symmetrieas vormgegeven
is ontstaat er een overzichtelijk beeld.
Dit werd ook gedaan supervisie
te optimaliseren en zo controle te
hebben over de manschappen. Als
men naar het legeringsgebouw
kijkt, valt direct op dat het gebouw
een
spiegelsymmetrieas
heeft.
Daarnaast is het gebouw onder te
verdelen in een aantal herhaalde
segmenten. Ook de bebouwing
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Afb. 2.40 Kaart met de gebouwassenomstreeks 2010

achter het legeringsgebouw is
in hetzelfde stramien doorgezet.
Het oude bureelgebouw en het
oude
keukengebouw
hebben
net als het legeringsgebouw een
spiegelsymmetrie.
De symmetrie
in het legeringsgebouw is ondanks
een aantal aanpassing nagenoeg
onveranderd gebleven. Daarnaast is de
nieuwe bebouwing binnen een zelfde
stramien en assen vormgegeven,
waarbij ook de symmetrie terugkomt.
Zowel in de verschillende woontorens

als in het gekromde woonblok
zijn
duidelijke
symmetrieassen
zichtbaar.
Ondanks
de
zeer
uiteenlopende
inspiratiebronnen
van de buitenlandse architecten en
de verschillende plattegronden, die
zorgen voor de nodige variatie in
de gevels van de torens, zorgen de
overeenkomsten in maatvoering en
materiaalgebruik echter voor een
compositorische eenheid.

Afb. 2.41 Kaart monumentenstatus

MONUMENTEN
Alle
oude
bebouwing
die
tegenwoordig nog aanwezig is op het
terrein is een monument. Het gaat
hierbij om het oude legeringsgebouw,
het oude bureelgebouw en het oude
keukengebouw. Bij de renovatie van
dit project is gekeken naar het gebouw
als uitgangspunt en daarom kan met
recht gezegd worden dat “function
follows form”. Van Stigt zegt ook dat
steeds vaker de filosofie geaccepteerd
wordt dat een dergelijk gebouw nooit

bestemd was als Rijksmonument,
dat een dergelijk gebouw een
andere functie krijgt in de loop der
eeuwen en dit ook best getoond
mag worden. Voorbeelden daarvan
zijn de extra ramen in de gevel van
de Sarphatistraat, extra dakramen en
interne nieuwe trappenhuizen, zo gaat
een monumentaal en levendig stukje
stad functioneren met een menging
van wonen en werken, dat zo eigen
is aan de stedelijke samenleving: de
werkelijke invulling van de compacte

stad filosofie.2.3

2.3 Document; Oranje Nassau Kazerne van architectenburean Van Stigt
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Afb. 2.42 Voor- en achteraanzicht van het legeringsgebouw

HET LEGERINGSGEBOUW
De Oranje Nassaukazerne uit 1814 is
een verbeterd Vaubantype. Alleen de
dwarsvleugels zijn atypisch, de plaats
voor het onderbrengen van het kader
was strikt Vauban. Begin negentiende
eeuwse kazernes hadden vaak een
sobere neo-classistische bouwstijl.
Een ingangspartij met fronton kon
bij veel gebouwen aangetroffen
worden. Zo had ook de Oranje
Nassaukazerne, een gebouw met een
aaneengesloten gevelwand van 278

48

CHAMP DE MARS

meter lengte en diepte van 16 meter,
halverwege de gevel is een groot
fronton met het wapenschild van
het Huis Oranje-Nassau. De kazerne
oftewel het legeringsgebouw is
geënt op het Franse lineaire Vauban
type. Alle functies werden hierbij
in één gebouw ondergebracht. De
lineaire kazerne had een langgerekte
rechthoekige
plattegrond,
was
twee of drie bouwlagen hoog en
werd afgesloten door een zadel- of
schilddak met houten kapconstructie.

Het oudste type bestond uit kamers
afgescheiden door tussenwanden,
maar zonder gangenstelsel en entree
via deuren in voor- en achtergevel.
De bovenverdiepingen worden via
talloze trapopgangen bereikt. De
privaten waren niet in dit systeem
opgenomen wegens hygiënische
redenen, maar bevonden zich op
loopafstand van het kazernegebouw.
Na de vorming van de Bataafse
Republiek werd in 1798 het
Departement van Oorlog opgericht.

Afb. .43 Schematische plattegronden van de begane grond en eerste verdieping van het legeringsgebouw

De invoering van de militaire
dienstplicht in 1810-1813 zorgde
voor een toename van de bouw van
nieuwe kazernes. Het lineaire type
werd verbeterd door het aanbrengen
van een lange gang die de slaapzalen
en kamers ontsloot (corridorsysteem).
Hierdoor verbeterde de ventilatie,
verminderde het aantal trappen en
ontstonden er door het verwijderen
van tussenmuren grotere vertrekken.
In het gebouw werden zowel
legerings- als administratieve functies

ondergebracht. Het gebouw bestaat
uit allemaal aparte kamers (cellen).
Hierdoor is het goed mogelijk om
supervisie te houden, omdat de
militairen niet opgingen in een grote
groep. Doordat eenieder een eigen
plek had binnen het gebouw was
het voor de officieren eenvoudig te
controleren of iedereen zich daar
ook bevond en zo de discipline te
handhaven.
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3

MAURITS EN JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE EDE
		

INLEIDING
De oude dorpskernen van Lunteren,
Wekerom,
Doesburg,
Ede
en
Veldhuizen bestonden al in de vroege
Middeleeuwen. Maar een echte
ontwikkeling van Ede heeft pas in de
vorige eeuw plaatsgevonden. Waar
voorheen Ede vooral een agrarische
gemeenschap was, veranderde dit
geleidelijk. Er kwam een nieuwe
groep bewoners: ‘de renteniers’,
vaak afkomstig uit West-Nederland.
Zij lieten villa’s bouwen in Ede, in

Gebouwd aan de rand van de Veluwe

eerste instantie vooral langs de
stationsweg, die het huidige station
Ede-Wageningen verbond met het
dorp Ede. Maar Ede maakte pas
echt een ontwikkeling door met de
komst van garnizoenen. Defensie
werd een belangrijke werkgever.
Ook toen ENKA in 1918 besloot een
grotere fabriek te bouwen in Ede,
omdat er schoon water was en goede
spoorverbindingen, groeide het dorp
flink. De Enka kondigde aan zich bij
het station in Ede te willen vestigen.

De komst van de fabriek werd min of
meer gekoppeld aan de permissie voor
het bouwen van driehonderd huizen
voor hun werknemers. Van een klein
boerendorp kon Ede mede dankzij
de militairen en de fabrieksarbeiders
uitgroeien tot een middelgrote plaats
met ruim honderdduizend inwoners.
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Afb. 3.1 Foto Maurits- en Johan Willem Frisokazerne te Ede3.1

Alvorens het terrein voor militaire
doeleinden gebruikt werd, maakte het
deel uit van het bosrijke natuurgebied.
Maar met de komst van de spoorlijn
naar Amersfoort en de benoeming
van Ede als garnizoensstad kwam
dit gebied in ontwikkeling. In eerste
instantie werden er twee kazernes
aanbesteed, de Mauritskazerne en
de Johan Willem Frisokazerne. Op
de locatie liggen aan de westkant
van Ede nu drie kazernecomplexen.
Aan de oostzijde strekken zich het

militair oefenterrein en het bos uit en
ten zuiden van het kazernecomplex
loopt de spoorlijn Utrecht-Arnhem.
Het complex omvat vijf kazernes
die in twee gedeelten worden
gesplitst door de Kazernelaan. Het
eerste gedeelte (zuidzijde) bestaat
uit de monumentale, uit 1906
stammende hoofdgebouwen van de
Prins Maurits- en de Johan Willem
Frisokazerne, die direct vanaf de
Klinkenbergerweg te zien zijn. Het
tweede gedeelte (noordzijde) bestaat

uit de uitbreidingen in 1908 en
1936, te weten de artilleriekazernes
Arthur Kool en Van Essen en de
Bergansiuskazerne.

3.1 Website: www.legerplaats.nl
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ONTWIKKELING EDE
Een aantal factoren die van invloed
zijn geweest op de groei en de
ruimtelijke ontwikkeling van Ede zijn
de aanwezigheid van de ENKA fabriek,
de spoorverbinding en militaire
activiteiten. In Ede zijn twee centra
te onderscheiden van waaruit de
stad zich heeft ontwikkeld. Allereerst
is er het historische centrum rond
de Oude Kerk in het noordoosten
van Ede. De aanleg van de spoorlijn
Utrecht-Arnhem (1845) en later de
komst van de ENKA fabrieken (na
1919) leidde tot de vorming van een
tweede kern in de omgeving van de
spoorverbinding. De uitvalsweg van
het oude centrum naar het station
werd ontwikkeld en raakte eind 19e
eeuw langzaam bebouwd. De ligging
van deze terreinen heeft ervoor
gezorgd dat de ontwikkeling van Ede
voornamelijk westelijk van het oude
centrum heeft plaats gevonden. Het
historische centrum heeft hierdoor
een sterk decentrale ligging gekregen.
Een duidelijk centrum ontbreekt dan
ook. Een andere belangrijke factor in
de ontwikkeling van Ede is de komst
van Defensie geweest (na 1904), De
oostzijde van Ede wordt voor een
groot deel in beslag genomen door
militaire terreinen.

Afb. 3.2 Kaart van Ede en omgeving omstreeks 1906
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Eind negentiende eeuw besloot de
regering van ons land vanwege de
veranderende machtsverhoudingen
in Europa het leger uit te breiden.
Er kwam een uitbreiding van de
oefenterreinen en kazernes buiten
de Randstad door het Ministerie
van Oorlog naar aanleiding van
de instelling van de algemene
dienstplicht in 1901. Voor de
infanterie, de artillerie en de cavalerie
werden nieuwe garnizoensplaatsen
gezocht met ruime oefenterreinen en
goede verbindingen. De keuze viel
op Ede en de benodigde terreinen
werden gekocht, dan wel gepacht
van de buurten Maanen en EdeVeldhuizen. In 1904 werden de eerste
twee kazernes aanbesteed. Op 30
maart 1905 werd Ede aangewezen
als garnizoensplaats. Na het einde
van de Koude Oorlog kromp de
Landmacht. In 1975 was Ede geen
zelfstandig garnizoen meer, maar in
1996 kreeg men deze status weer
terug. Met de afschaffing van de
dienstplicht verminderde het aantal
militairen. Begin 2000 werden de
Regionale Militaire Commando’s
gereorganiseerd,
waarbij
het
garnizoen Ede kwam te vervallen. Met
ingang van 2006 kwam precies na
een eeuw een einde aan de militaire
aanwezigheid in Ede. De gemeente
Ede kocht het terrein van Defensie
en ontwikkelt nu plannen voor het
gebruik van de grond en kazernes
onder de naam ‘Veluwse Poort’.
Afb. 3.3 Kaart van Ede en omgeving omstreeks 2010
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Afb. 3.4 Bebouwingskaart omstreeks 1906

BEBOUWING
De gemeente Ede bestond uit
een verzameling dorpen, maar de
onstuitbaar geachte groei van met
name het dorp Ede leidde er volgens
de deskundigen toe dat dit dorp rond
het jaar 2000 de omvang van een stad
zou hebben. De stedenbouwkundige
Lammers kreeg de opdracht om een
plan te ontwerpen voor de aanpassing
van de dorpen aan de toekomstige
behoeften. Hij liet zich leiden door
de heersende stedenbouwkundige
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visies en kwam in de eerste helft van
de jaren zestig met grootse plannen
voor Ede, Lunteren en Bennekom.
Honderden woningen en winkels
moesten worden afgebroken en de
dorpen zouden een minder dorps
en een meer stedelijk karakter
krijgen. In 1964 werd een definitief
plan gemaakt dat grote invloed zou
hebben op het aanzien van het dorp
Ede. Uitbreiding naar het noorden
was uit den boze, omdat dit gebied
in 1953 tot recreatiegebied was

Afb. 3.5 Bebouwingskaart omstreeks 2010

verklaard. De militaire terreinen in het
oosten zorgen ervoor dat in Ede de
oorspronkelijke ligging aan de rand
van de Veluwe deels afgesloten is.
Bleef over het zuiden en het westen
voor mogelijke uitbreidingslocaties.
Er werden drie locaties aangegeven
voor nieuwbouwwijken de latere
wijken Veldhuizen in het westen en
Maandereng en Riekampen in het
zuiden.

Afb. 3.6 Kaart van de infrastructuur omstreeks 1906

INFRASTRUCTUUR
In de vroege Middeleeuwen werd al de
basis gelegd voor het wegenpatroon
dat deels tegenwoordig nog in
gebruik is. Van oudsher werd de
gemeente doorkruist door de
historische Hessenweg van Arnhem
naar Amersfoort. Deze kwam echter
niet door Ede maar passeerde wel
Lunteren. De in 1828 aangelegde
straatweg
van
Arnhem
naar
Amersfoort ging wel door het dorp
Ede. Deze ontwikkeling betekende

Afb. 3.7 Kaart van de infrastructuur omstreeks 2010

nogal wat voor Ede. Ook werd in
1846 een weg van Wageningen naar
Barneveld aangelegd. Zodoende
werd in de negentiende eeuw de
gemeente verder ontsloten. In 1903
werd tenslotte de spoorweg van
Ede via Barneveld naar Amersfoort
opengesteld. Het station EdeWageningen heeft zich in de loop der
tijd ontwikkeld tot een intercitystation
met een belangrijke functie in de
regio Wageningen, Ede, Rhenen en
Veenendaal. De plannen om Ede

om te vormen tot stad rekenden op
een forse manier af met de oude
wegenstructuur van het dorp. Er
kwamen brede aan- en afvoerwegen
voor het groeiende autoverkeer. Ver
ten westen van de oude dorpskern
zou de rijksweg A30 een aansluiting
op de A12 krijgen.
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Afb. 3.8 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1906

GROENSTRUCTUUR
Ede werd vroeger al gekenmerkt
door bosrijke gebieden aan de rand
van de Veluwe. Dit natuurlijke en
groene beeld van Ede is door de
eeuwen nauwelijks veranderd. Direct
aangrenzend aan het kazerneterrein
ligt in het oosten het natuurgebied de
Sysselt. Het gebied is een uitgestrekt
golvend boscomplex, doorsneden
door beukenlanen en grenzend aan de
Ginkelse Heide. Het ligt op de stuwwal
Wageningen-Lunteren. Op de Sysselt

58

CHAMP DE MARS

Afb. 3.9 Kaart van de groenstructuur omstreeks 2010

ligt een van de hoogste punten van
deze stuwwal: zevenenvijftig meter
boven N.A.P. Op de hogere delen van
de Sysselt zijn door overexploitatie
van de bodem stuifzanden ontstaan
en deze hebben zo het landschap
mede gevormd. Het landschap met
zijn droge zandgronden heeft er
mede voor gezorgd dat deze locatie
ideaal was voor het bouwen van een
kazerne. Naast de bosrijke gebieden
is er in de omgeving van Ede ook
nog altijd veel landbouwgrond

gelegen, welke weer voor een ander
landschappelijk beeld zorgen.

MORFOLOGIE
Karakteristiek voor het gebied, liggend
op de flanken van de Veluwe, zijn de
hoogteverschillen. Binnen de militaire
enclaves zijn deze hoogteverschillen
zo’n vijftien meter. Het hele gebied
loopt naar het noordoosten toe op.
Op de terreinen waar gebouwd is,
zijn de hoogteverschillen afgevlakt
waardoor steilranden en plateaus
zijn ontstaan. Deze geven het gebied
een kenmerkend landschap en een
eigen identiteit. Op afbeelding 4.10
is duidelijk te zien aan de randen
van de militaire bebouwing (witte
bebouwing op de kaart) dat het terrein
is aangepast en geëgaliseerd. Het feit
dat het gebied hoger ligt en misschien
daardoor van strategische waarde is
niet bepalend geweest voor de positie
van het kazerneterrein. Daarentegen
was wel de bodemgesteldheid van
belang, waardoor het op die locatie
eenvoudig en goedkoop was een
kazerne aan te leggen.

Afb. 3.10 Hoogtekaart van Ede omstreeks 20103.2
3.2 Actuele Hoogtebestand Nederland
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LOCATIE KAZERNE
De periode rond 1870 is van groot belang
voor de ontwikkeling van kazernes.
Kazernes werden voorheen binnen de
stadsmuren gebouwd en de weinige
ruimte daar leidde tot veelal compacte
kazernes.
Legeringomstandigheden
waren hierin ronduit slecht door de
geringe toetreding van licht en lucht
en de grote hoeveelheden soldaten
die hier verbleven. Van belang was
ook de nieuwe Vestingwet van
1874 die de steden toestond uit te
breiden buiten hun stadsmuren en
omwallingen. Kazernes kregen van toen
af aan beduidend meer ruimte en de
compacte kazernes werden dan ook niet
meer gebouwd. Zo ook de kazernes in
Ede. Een consequentie van de FransDuitse Oorlog van 1870-1871 was de
herlocatie van troepen in Nederland
en hiervoor was de bouw van nieuwe
kazernes noodzakelijk. De nieuwbouw
werd opgedragen aan ontwerpers van
de Dienst der Fortificatiën en daarmee
werd een eerste stap gezet op weg naar
uniformiteit in kazernebouw. Was voor
1875 geen kazernegebouw hetzelfde,
met de introductie van het lineaire type
verrezen er in Assen en Amersfoort
identieke (lineaire hoofd-)gebouwen
op hetzelfde terrein en werden er in Ede
twee identieke kazernes naast elkaar
opgetrokken. Frankrijk was net als in
de vorige eeuwen toonaangevend op
het gebied van kazerneontwerpen
en vanuit dat land werd het Type
du Genie dat ontstond in 1874 hier
geïntroduceerd. Type du Genie was
Afb. 3.11 Kaart van de locatie omstreeks 1906
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eigenlijk een voortborduren op het
lineaire type. De lineaire vorm werd
in ere hersteld met toevoeging van
een aantal verbeteringen volgens
nieuwe inzichten. De kazerne in Ede
is een van de laatste kazernes van dit
type die in Nederland gebouwd zijn.
Bij alle variaties op het Type du Genie
werd uitgegaan van massalegering
en van een symmetrische opbouw in
plattegronden en gevels. Van het type
hoofdgebouw met achtervleugels werd
in Nederland in de jaren ‘80 en ‘90 van
de negentiende eeuw een groot aantal
gebouwd. Bij dit type bevinden de
burelen zich in het hoofdgebouw en
de slaapzalen voor de manschappen
zich in de achtervleugels. Dertig jaar
lang zouden er in Nederland dit type
kazernes vooral voor de infanterie
gebouwd worden maar de discussie
over de nadelen van massalegering en
de bouwkundige oplossing hiervan ging
verder. Aan het eind van de 19e eeuw
en het begin van de 20e eeuw werden
voor sommige algemene doeleinden,
zoals kantine, magazijnen, keukens
en gymnastieklokalen, afzonderlijke
gebouwen neergezet. Vlak nadat in
Ede in 1906 de laatste in Nederland
gebouwde lineaire kazerne met
achtervleugels opgeleverd werd, ging
op het terrein ernaast de bouw van twee
kazernes met H-vormige plattegrond
van start. Nog steeds kazernes voor
massalegering maar al aanmerkelijk
luchtiger vormgegeven. Deze wordt
beschouwd als de overgang naar het
paviljoensysteem.
Afb. 3.12 Kaart van de locatie omstreeks 2010
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Afb. 3.13 Bebouwingskaart omstreeks 1906

BEBOUWING
Ten tijden van de bouw van de
kazernes Maurits en Johan Willem
Friso was er maar weinig bebouwing
in de directe omgeving. De
infanteriekazernes zijn gebouwd in
de periode 1904-1906 waarschijnlijk
naar ontwerp van de `Kapitein Eerst
aanwezend-Ingenieur’ te Arnhem;
Van Stolk. Later zijn de beide kazernes
samengevoegd en vormde ze de
Maurits- en Johan Willem Frisokazerne,
ook wel Maurits zuid genoemd. De
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symmetrische aanleg en inrichting
van het kazerneterrein, voornamelijk
bepaald door de oriëntatie van beide
hoofdgebouwen is kenmerkend voor
de bebouwingsstructuur. Met de
aanleg van de spoorweg in 1903 net
ten zuiden van het kazerneterrein
ontstond er een tweede centrum ten
zuiden van het oude centrum van
Ede. De stationsweg ten westen van
het terrein, die het oude centrum met
het nieuwe station verbond, werd
langzaam bebouwd. In 1919 werd

Afb. 3.14 Bebouwingskaart omstreeks 2010

met de komst van de ENKA fabriek
ten zuiden van het kazerneterrein,
de groei van dit centrum nogmaals
versterkt. Ten noorden van de Mauritsen Johan Willem Frisokazerne werd in
1936 de Bergansiuskazerne, ook wel
Maurits noord genoemd, gebouwd.
Hiermee werd samen met de twee
artilleriekazernes ‘Arthur Kool’ en ‘Van
Essen’ die in 1908 ten noorden van het
terrein zijn gebouwd het geheel van
kazernecomplexen voltooid.

Afb. 3.15 Kaart van de infrastructuur omstreeks 1906

INFRASTRUCTUUR
Het kazernecomplex is gelegen ten
noorden van de spoorlijn UtrechtArnhem, nabij het station EdeWageningen. De globale begrenzing
van het terrein bestaat uit de spoorlijn
in het zuiden, in het oosten de Nieuwe
Kazernelaan en het bos De Sysselt, in
het noorden de Eikenlaan en in het
westen de Klinkenbergerweg. Vroeger
liep het kazerneterrein in het westen
verder door en werd het begrensd
door de stationsweg. Om het verkeer

Afb. 3.16 Kaart van de infrastructuur omstreeks 2010

vlotter te kunnen verwerken, werd
er voorgesteld om een weg dwars
door het oude woningwetcomplex
van het Kolkakkerpark te trekken.
Deze creëerde een doorgaande
route
richting
Bennekom
en
verving daarmee de functie van de
stationsweg als aanvoerroute vanuit
het zuiden. Dit is de belangrijkste
infrastructurele verandering die
zich in de directe omgeving van het
kazerneterrein heeft afgespeeld.
Daarnaast heeft de infrastructuur een

fijnere stedelijke structuur gekregen
om de later ontstane woongebieden
beter te kunnen ontsluiten.
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Afb. 3.17 Kaart van de begrenzing omstreeks 1906

ENCLAVE BUITEN DE STAD
Ten tijden van de bouw was het
terrein van de kazerne geheel buiten
de bebouwing van Ede gelegen.
Maar door de nieuwe spoorweg en
het station werd er op deze locatie
een kazernecomplex gebouwd. Deze
spoorweg werkte meteen als barrière
in de zuidelijke richting. Ten oosten
van het kazerneterrein ging het
gebied over in het natuurgebied de
Sysselt. en werd de grens door middel
van een hekwerk aangegeven. Omdat
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Afb. 3.18 Kaart van de representatieve gebouwen omstreeks 1906

het grootste (oostelijke) deel van het
kazerneterrein nog onbebouwd was
verliep deze grens heel natuurlijk.
Ook in het noorden liep het gebied
door, waar later de Bergansiuskazerne
gebouwd zou worden. In het westen
sloot het kazerneterrein met zijn
bebouwing en infrastructuur aan op
de toentertijd enigszins bebouwde
omgeving.
De
representatieve
hoofdgebouwen zijn dan ook in deze
richting georiënteerd. Zowel door
de positionering ten opzichten van

de bebouwde omgeving als door de
architectonische uitwerking maakt
het dat beide bureelgebouwen een
representatieve uitstraling hebben
ten opzichten van de omgeving.
Ook het kantinegebouw dat centraal
tussen beide hoofdgebouwen is
geplaatst maakte deel uit van deze
representatieve structuur.

Afb. 3.19 Kaart met de begrenzing omstreeks 2010

ENCLAVE AAN DE RAND VAN DE STAD
De groei van het tweede centrum
van Ede rondom het station en de
latere aaneengroeiing met het oude
centrum heeft er toe geleid dat het
kazerneterrein zich nu aan de rand
van de stad bevind. De barrières in
de directe omgeving zijn nauwelijks
veranderd. In het zuiden gaat nog
altijd een sterke barrièrewerking uit
van de spoorweg, terwijl de overgang
met het natuurlijke landschap in
het oosten en de kazerne in het

Afb. 3.20 Kaart van de representatieve gebouwen omstreeks2010

noorden nog altijd soepel verloopt.
Alleen de grens ten westen van het
kazerneterrein is veranderd. Hier heeft
een nieuwe doorgaande weg ervoor
gezorgd dat er een nieuwe grens is
ontstaan, waarbij door de dubbele
rijbanen de barrière met de omgeving
is versterkt. De representativiteit
ten opzichten van de omgeving is
door de latere uitbreidingen op het
kazerneterrein nauwelijks veranderd.
Omdat deze uitbreidingen zich
alleen achter de hoofdgebouwen

hebben ontwikkeld. De beide
bureelgebouwen vormen nog altijd
de representatieve voorzijde van het
terrein. Het oude kantinegebouw is
gesloopt, maar daarvoor is een nieuw
kantinegebouw in de plaats gekomen.
Daarnaast is er ook een bolvormig
instructiegebouw; ‘de stingerbol’ dat
zeker vanuit de trein een herkenbaar
gebouw is op het kazerneterrein.
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Afb. 3.21 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1906

GROENSTRUCTUUR
Het gebied wordt grotendeels
omgeven door de Veluwe of
uitlopers ervan. Langs het spoor
ligt een brede, in hoogte variërende
bosstrook die samen met het Witte
Hindepark ten westen van het
huidige stationsplein tot ver in de
stad reikt. Het heeft daardoor een
verbindende
en
afschermende
functie. Tussen de Maurits- en
Johan Willem Frisokazerne en de
Bergansiuskazerne ligt in aansluiting
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Afb. 3.22 Kaart van de groenstructuur omstreeks 2010

op de Sysselt een bosperceel. In dit
bos ligt een stormbaan. Deze beide
bospercelen zijn ook van betekenis als
verbinding voor flora en fauna tussen
bestaande stad en de Veluwe. Een
waardevol groen- en cultuurhistorisch
element is de met grote bomen
beplante steilrand achter de Mauritsen Johan Willem Frisokazerne. Op het
voorterrein van de kazerne bevinden
zich waardevolle boomgroepen,
monumentale bomen die soms deel
uitmaken van de oorspronkelijke

laanbeplanting. Het kazerneterrein
heeft tegenwoordig nog altijd een
groene uitstraling, hoewel vroeger
het grootste deel van het huidige
terrein nog echt deel uit maakte van
de natuurlijke omgeving.

Afb. 3.23 Profielen van de locatie omstreeks 1906

Afb. 3.24 Profielen van de locatie omstreeks 2010

PROFIELEN
Als je het profiel bekijkt waarbij
de voorzijde van het terrein, met
de twee hoofdgebouwen, wordt
doorsnede lijkt het of de structuur
van het kazerneterrein onveranderd
is gebleven. De basisstructuur
van het kazerneterrein heeft hier
ook geen grote veranderingen
ondergaan. Alle grote veranderingen
op het kazerneterrein hebben
plaatsgevonden
achter
de
hoofdgebouwen. Op het profiel

van west naar oostelijke richting
is duidelijk te zien dat er op
het kazerneterrein een enorme
uitbreiding heeft plaatsgevonden.
Wel is de ruimtelijke aanpak die al
deels bij de eerste ontwerpen werd
gehanteerd doorgezet in de latere
uitbreidingen op het kazerneterrein.
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KAZERNE 1906
Vanwege de beschikbare bouwgrond
en aanwezigheid van woeste grond
voor oefenterreinen werd Ede aan
het begin van de twintigste eeuw
garnizoensplaats. In 1904 werd de
bouw aanbesteed voor twee naast
elkaar gelegen infanteriekazernes,
de latere Maurits- en Johan
Willem Frisokazerne. Behalve een
hoofdgebouw per kazerne verrezen
er ook een badinrichting, schermtevens gymnastiekzaal en een tussen
de kazernes gelegen kantine. In 1906
werd dit aangevuld met een apotheek
en een magazijn voor wapens
en uitrusting, het nu niet meer
bestaande Arsenaal. In 1906 betrok
de eerste bewoner de kazerne, het
11e Regiment Infanterie. De kazernes
deden dienst als huisvesting van
manschappen en van enkele officieren
met onder meer een ziekenboeg,
cellen en rijwielbergingen. De grote
aanbouwen aan de achterzijde waren
tevens geschikt gemaakt voor de
huisvesting van manschappen. De
grote hal in de middelste aanbouw
was een overdekte binnenplaats
in gebruik als exercitielokaal of
noodlogies.
FUNCTIES
1 Bureelgebouw; Mauritskazerne
2 Bureelgebouw; Johan Willem Frisokazerne
3 Kantinegebouw
* Overige bebouwing; Magazijnen,
Privaatgebouwen.			

Afb. 3.25 Kaart met de functies van gebouwen omstreeks 1906
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KAZERNE 2010
Het kazerneterrein heeft na de eerste
bebouwingen door de loop der jaren
een flinke uitbreiding ondergaan.
Daarbij zijn een aantal oude gebouw
gesloopt, hebben gebouwen een
nieuwe functie gekregen en zijn er
veel nieuwe gebouwen bijgekomen.
De
grootste
veranderingen
hebben plaats gevonden achter de
bureelgebouwen. Op het terrein
zijn een groot aantal nieuwe
gebouwen gekomen, zoals een aantal
werkplaatsen, instructiegebouwen en
magazijnen. In juli 1950 werden de
Regimenten Artillerie heropgericht,
op de Johan Willem Frisokazerne
kwam het RVA van Essen, een
vredesregiment dat opleidingen
verzorgde op de diverse beschikbare
kazernes in Ede. In de tweede helft
van 1950 werd de Lucht Afweer
School (LuAS) op de Maurits- en
Johan Willen Frisokazerne gevestigd.
Tijdens de jaren vijftig was de LuAS
het grootste vredesonderdeel van

FUNCTIES
1 ‘Bureelgebouw’; Afdeling Luchtdoelartillerie / Arts
2 ‘Bureelgebouw’; OC Afdeling Luchtdoelartillerie / Museum
3 Kantinegebouw			
4 Magazijn		
5 Legeringsgebouw
6 Verzorgingsgebouw
7 Werkplaats
8 Instructiegebouw
9 Ketelhuis

Afb. 3.26 Kaart met de functies van gebouwen omstreeks 2010

de Landmacht. In de loop der jaren
verschoven de opleidingen naar
de nieuwe wapensystemen van
de Landmacht. Ten bate van de
opleiding met de Stinger verrees er
een bijzonder gebouw op de kazerne,
de zogenaamde Stingerbol. Dit is een
grote koepel waar aan de binnenkant
oefendoelen geprojecteerd kunnen
worden. Na de Koude Oorlog verloor
de luchtdoelartillerie aan belang.
De opleiding en de resterende
luchtdoelafdelingen verhuisden naar
vliegbasis De Peel.
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Afb. 3.27 Bebouwingskaart omstreeks 1906

GEBIEDSONTWIKKELING
Het kazerneterrein bestond in 1906
uit twee kazernes met daartussen
gelegen een kantinegebouw en aan
de achterzijde enkele magazijnen en
privaatgebouwen. Aan de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog werd
er gemobiliseerd en ten gevolge
daarvan werd Ede overstroomd met
8000 soldaten die letterlijk overal
waar mogelijk was ondergebracht
werden. Achter de steilrand werd in
verband met de mobilisatie al vrij
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snel een barakkenkamp opgetrokken,
waarbij de opstallen ter weerszijden
van een centrale as werden
gesitueerd.
Het
oorspronkelijk
tussen de hoofdgebouwen gelegen
kantinegebouw werd gesloopt en
vervangen door een blokvormig
ketelhuis; het vervulde een pioniersrol
als een van de zeer vroege voorbeelden
van wijkverwarming in Nederland.
Het voorterrein werd heringericht
met een exercitieterrein en een nieuw
kantinegebouw. Aan de noordzijde

Afb. 3.28 Bebouwingskaart voor WO II

van het terrein werd een stormbaan
aangelegd. Ook kwamen er in deze
periode militaire woningen helemaal
in het westen van het terrein. Later
vertroebelde de samenhang tussen
de militaire woningen en het militaire
gebied. Dit werd versterkt met de
komst van de nieuwe verbinding
met Bennekom en de verandering
van kazernegrens. De symmetrische
terreininrichting
ging
daarbij
grotendeels verloren, een fors deel
van het voorterrein werd afgesneden

Afb.3.29 Bebouwingskaart voor de Koude Oorlog

Enkele bijgebouwen van de infanterie
verdwenen zoals een magazijn
voor wapens en gedeponeerde
goederen
‘het
Arsenaal’,
een
sportgebouw, een badhuis en
een
kantinegebouw.
Daarnaast
werd het aantal werkplaatsen en
instructiegebouwen flink uitgebreid,
waardoor de bebouwing van het
oostelijke deel van het kazerneterrein
een feit was. Het noordelijke deel
richting de Bergansiuskazerne is
altijd onbebouwd gebleven. Er

zijn verregaande plannen om het
gebied te gaan herontwikkelen.
Herontwikkeling van het terrein
biedt een kans om de verstoorde
en vertroebelde aanleg, en dan
vooral de symmetrie in ontsluiting
en bebouwing, weer nadrukkelijker
in het zicht te brengen en
waardevolle
structurerende
lijnen,
groenelementen
en
terreinkenmerken te versterken.
De monumentale kazernes in een
parkachtige omgeving worden samen

Afb. 3.30 Bebouwingskaart omstreeks 2010

met het ketelhuis behouden. Het
gebied achter de hoofdgebouwen
wordt geheel gesloopt. In dit gebied
komt een compacte woonbebouwing
in een groene context. Laagbouw zal
hier overheersend zijn.

COMPARATIVE STUDIES

71

Afb. 3.31 Kaart infrastructuur kazerneterrein omstreeks 1906

INFRASTRUCTUUR
Het kazerneterrein was in 1906
ontsloten in westelijke richting op
de stationsweg, waar zich de entree
bevond. De infrastructuur werd net
als de bebouwing strak symmetrisch
aangelegd, waar een Y-vormige laan
naar de twee hoofdgebouwen leidde.
Daar sloten beide takken aan op
een weg die rond de gebouwen
liep. Kenmerkend hierbij is het
representatieve en formeel ingerichte
voorterrein en de meer functionele
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Afb. 3.32 Kaart infrastructuur kazerneterrein omstreeks 2010

toegang aan de achterzijde.
Met de komst van de nieuwe
doorgaande weg in het westen
moest de monumentale entree aan
de Stationsweg wijken voor nieuwe
toegangen. Het kazerneterrein kreeg
twee ontsluitingen voor autoverkeer
op de Parklaan. Deze maakte deel
uit van een knoop waaraan ook de
Bergansiuskazerne is ontsloten. Deze
ontsluiting ligt op de oorspronkelijke
route binnen het kazerneterrein.
Met de uitbreidingen achter de

hoofdgebouwen en de steeds
belangrijkere rol die militaire
voertuigen binnen de kazerne inname
ontstond er een verdichting in de
infrastructuur van het kazerneterrein.
Bijna alle nieuwe gebouwen worden
geheel door wegen ontsloten,
daarnaast is ook veel ruimte gebruikt
voor parkeervoorzieningen van de
militaire voertuigen.

Afb. 3.33 Kaart groenstructuur kazerneterrein omstreeks 1906

GROENSTRUCTUUR
In de originele ontwerpen van het
kazerneterrein was het grootste
gebied nog bestemd als groengebied.
Voor de hoofdgebouwen was een
ruimtelijke groene opzet gemaakt,
waar later het exercitieterrein zou
komen. Op deze plekken bevinden
zich tegenwoordig nog altijd enkele
monumentale boompartijen.
Het
gebied achter de bijgebouwen die zich
achter de kazernes bevonden, was nog
geheel ingericht als natuurgebied.

Afb. 3.34 Kaart groenstructuur kazerneterrein omstreeks 2010

Het is ook in dit gebied waar zich de
grootste veranderingen wat betreft de
groenstructuur hebben voorgedaan.
Doordat met de uitbreiding van het
kazerneterrein uit werd gegaan van
een paviljoensysteem bevinden de
latere gebouwen zich ook in een
ruimtelijke en groene structuur.
Tussen alle gebouwen is voldoende
ruimte overgelaten voor het groen.
Dit maakt dat het kazerneterrein nog
altijd goed aansluit op de bosrijke
omgeving.
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Afb. 3.35 Kaart met de representatieve gebouwen omstreeks 1906

KAZERNE 1906
De meest representatieve gebouwen
van het kazerneterrein zijn de beide
bureelgebouwen. Deze bevinden zich
dan ook aan de representatieve zijde
ten opzichten van de omliggende
bebouwing. Ook op het terrein zelf
nemen ze de belangrijkste plaats
in. Het is ook in deze gebouwen,
waar de belangrijkste functies
van het kazerneterrein worden
uitgevoerd. Ze worden gekoppeld
door het kantine gebouw dat zich
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Afb. 3.36 Kaart met de gebouwenentrees omstreeks 1906

centraal tussen de hoofdgebouwen
bevindt. Alle bijgebouwen achter de
bureelgebouwen nemen een minder
prominente plaats in. De entrees
van de hoofdgebouwen bevinden
zich voornamelijk aan de voorzijde
van het gebouw. Dit is dan ook de
meest representatieve zijde van het
gebouw. De andere entrees bevinden
zich vooral op de meest functionele
plaats, zodat de routing tussen de
gebouwen zo kort mogelijk gehouden
kan worden. De oorspronkelijke

bebouwing is nauwkeurig op de kavels
geplaatst waarbij de zichtbaarheid
en entreewerking erg belangrijk is
geweest. De hoofdgebouwen zijn
gericht op de publieke ruimte, terwijl
de bijgebouwen naar binnen zijn
gericht.

Afb. 3.37 Kaart met de representatieve gebouwen omstreeks 2010

KAZERNE 2010
Ook binnen de huidige structuur
nemen de beide bureelgebouwen
nog altijd de meest prominente
plaats in. Ondanks dat de toegang
van het terrein verplaatst is en de
gebouwen dus niet meer direct
van de meest representatieve zijde
worden benaderd. De bijgebouwen
die nog uit de periode voor de
Tweede Wereldoorlog komen, zoals
het kantinegebouw, hebben door
hun architectonische uitstraling een

Afb. 3.38 Kaart met de gebouwenentrees omstreeks 2010

meer representatieve uitstraling
op het kazerneterrein. De overige
bebouwing bestaat voornamelijk uit
loodsen en garages. Daarnaast heeft
het bolvormige instructiegebouw; ‘de
stingerbol’ een opvallende uitstraling.
De entrees van de oude bebouwing
zijn ondanks de verandering in
infrastructuur onveranderd gebleven.
Opvallend is dat bijna alle latere
bebouwing aan twee zijdes te
betreden is. Maar dit is te verklaren
omdat het hier gaat om loodsen en

garages, die daarmee functioneel
ontsloten worden.
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Afb. 3.39 Kaart symmetrie kazerneterrein omstreeks 1906

SYMMETRIE
Het kazerneterrein kent een sterke
symmetriewerking. Dit komt mede
doordat
beide
hoofdgebouwen
onder een zeer stompe hoek staan
aan weerszijden van de voormalige
midden- en symmetrieas van het
kazerneterrein, die loodrecht op
de Klinkenbergerweg staat. De
spiegelsymmetrieas zorgt ervoor
dat het terrein overzichtelijk is.
Vanaf het exercitieterrein voor de
hoofdgebouwen is in één oogopslag
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Afb. 3.40 Kaart symmetrie kazerneterrein omstreeks 2010

het gehele terrein te overzien.
Bovendien zijn beide hoofdgebouwen
onder een lichte hoek geplaatst ten
opzichten van de as, zodat de supervisie
over het exercitieterrein optimaal was.
Het later gebouwde barakkenkamp
werd nog geplaatst aan weerszijden
van deze symmetrieas. Maar met
de positionering van de latere
bebouwing werd niet meer uitgegaan
van deze as en werd gekozen voor
een vrijere paviljoenstructuur. De
symmetrische inrichting van het

terrein van de infanteriekazernes
is daardoor grotendeels verloren
gegaan. Alleen in het gebied
rondom de hoofdgebouwen is deze
karakteristieke vormgeving nog deels
terug te zien.

MONUMENTEN
Van alle gebouwen op het
kazerneterrein zijn alleen de beide
bureelgebouwen en het ketelgebouw
van monumentale waarde.
De
bureelgebouwen vormde één van de
eerste stappen naar een uniformiteit
in kazernebouw. Voorheen was elke
kazerne uniek en in Ede werden
twee identieke kazernes naast elkaar
opgetrokken. Bovendien was het
in 1906 de laatste in Nederland
gebouwde lineaire kazerne met
achtervleugels.
Het ketelgebouw
was een van eerste voorbeelden van
wijkverwarming in Nederland. Naast
de bebouwing bevinden zich op het
kazerneterrein ook nog een aantal
monumentale boompartijen. Het gaat
hierbij om een aantal boomgroepen
en laanbeplating die zich voor beide
bureelgebouwen bevinden.

Afb. 3.41 Kaart monumentenstatus
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Afb. 3.42 Vooraanzicht van het bureelgebouw

HET BUREELGEBOUW
Het bureelgebouw (de bureelgebouwen
van de Mauritskazerne en Johan Willem
Frisokazerne zijn nagenoeg identiek)
was een Type du Genie. Dit type
bestond uit een lineair hoofdgebouw
van vaak meer dan 100 meter lang en
twee bouwlagen met langskap. De
entree bevond zich in het middendeel
dat vaak ook hoger was en zodoende
de langskap doorbrak. In Nederland
zou dit type zich ontwikkelen met de
uitbreiding van vier achtervleugels die
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achter de bouwmassa van het gebouw
lagen. Deze achtervleugels waren
meestal een bouwlaag hoog met een
langskap en bedoeld voor legering.
De
hoofdgebouwen
aan
de
Klinkerbergerweg zijn in een neorenaissancistiche stijl opgetrokken.
Het zijn twee, vrijwel identieke
panden, elk 130 meter lang en
twee tot drie bouwlagen hoog
met midden- en zijpaviljoens en
grote vleugels aan de achterzijde.
De gevels worden afgesloten door

afgeplatte schilddaken gedekt met
rode kruispannen en zadeldaken
gedekt met rode Hollandse pannen.
De gevels worden gekenmerkt door
horizontale, zandstenen banden
en regelmatig verdeelde meerruits
schuiframen met siermetselwerk
in de teruggelegen boogtrommels
aan de bovenzijde en rode
lekdorpeltegels aan de onderzijde.
De rondboogvormige entreepartijen
worden sterk benadrukt door het
gebruik van zandsteen.

Afb. 3.43 Schematische plattegrond van de begane grond van het bureelgebouw

De kamers en slaapzalen werden
zoveel mogelijk ontsloten door
middencorridors of gangen langs de
gevel. Bij het lineaire type heeft het
gebouw een rechthoekige plattegrond.
In de achtervleugels werden na verloop
van tijd met schotten gangen gevormd
en de ruimte tussen de binnenste
vleugels werd overkapt ten bate
van exercitie, noodlogies en opslag.
Tot de introductie van de lineaire
kazernes met achtervleugels was
in kazernebouw een sobere neo-

classisistische bouwstijl de meest
voorkomende. Met de introductie van
de lineaire kazerne al dan niet met
achtervleugels kwam ook de voor
overheidsgebouwen populaire neorenaissancestijl in zwang voor militaire
gebouwen. Kenmerken van deze
stijl zijn: het gebruik van baksteen,
geleed door horizontale banden
in natuursteen of pleisterwerk, het
gebruik van aanzet- en sluitstenen
in ontlastingsbogen boven vensters.
Aanvankelijk was de neo-renaissance

stijl vrij uitbundig, maar aan het einde
van de negentiende eeuw, begin
twintigste eeuw versoberde deze stijl
zich steeds verder.
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4

prins hendrikkazerne te nijmegen

		Het opleidingsinstituut voor het Koninklijk Nederlands Indisch leger

INLEIDING
Nijmegen is een van de drie steden die
claimt de oudste stad van Nederland
te zien. De rijke geschiedenis van
deze stad gaat al meer dan 2000
jaar terug. De stad is ontstaan naast
een Romeins fort (castrum) aan de
zuidoever van de Waal. Het fort is
gebouwd op een strategische locatie
met als doel de Noordgrens van het
Romeinse Rijk te beschermen. Het
fort is bovenop een heuvel aan de
zuidoever in de bocht van de Waal

gebouwd. Vanaf deze heuvel kon men
het gehele gebied rondom de Waal
en het gehele gebied tot Arnhem
overzien. Dit was voor de Romeinen
de rede om hier een van hun grootste
legerkampen te vestigen. Nijmegen is
als handelsnederzetting naast dit fort
ontstaan. De locatie was zeer gunstig
voor de nederzetting, aangezien de
Romeinse soldaten als bescherming,
maar ook als afnemers van goederen
gebruikt konden worden. In de
Romeinse benaming van Nijmegen

‘Novio Magus’ komt deze relatie
tussen het fort en de nederzetting
meteen tot uiting. Letterlijk vertaald
betekend het namelijk ‘nieuwe markt’.
Doordat Nijmegen in de nabijheid
van een Romeins castrum is ontstaan,
heeft deze ook de aansluiting kunnen
vinden in de infrastructuur van
heerwegen wat zeker in de periode
als handelsstad een groot voordeel
was. In de periode hierna zou het fort
verdwijnen, waarna Nijmegen tot
vestingstad zou uitgroeien.
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In 1890 werd het Korps Koloniale
Reserve opgericht. Het voornaamste
doel van Korps was het rekruteren van
aanvalstroepen voor het Oost Indische
Leger. Jonge soldaten werden hier
opgeleidt en klaargestoomd voor
hun uitzending naar Nederlands
Indië. Het Korps is vanaf de oprichting
altijd in Nijmegen gevestigd geweest.
In het begin was het Korps in oude
Middeleeuwse kazernes gehuisvest.
In 1909 besloot het Departement van
Koloniën dat deze accomodaties niet
meer voldeden. Dit leidde tot de bouw
van een militair gebouwencomplex
met hospitaal. Vanaf 1911 is dit
complex officieel in gebruik genomen.
De kazerne draagt de naam ‘Prins
Hendrikkazerne’. De naamgeving
was op schriftelijk verzoek van de
Indische onderofficierenvereniging
‘Ons Aller Belang’. Op deze kazerne
was er veel aandacht voor parades
en defilés en er waren wekelijkse
wandelmarsen. Op deze manier
maakten de soldaten nadrukkelijk

Afb. 4.1 Frontgebouw van de Prins Hendrikkazerne4.1

deel uit van het stadsbeeld. In
1912, tijdens de vierde editie van
de Nijmeegse Vier Daagse bood de
kazerne op de derde dag voor het
eerst onderdak aan de lopers. Dit was
zo goed bevallen dat tussen 1925 en
1964 de kazerne het vaste vertrekpunt
van de Vier Daagse was geworden.
Zelfs de openingsceremonie, ook
wel vlaggenceremonie genoemd,
werd tussen 1928 en 1938 op het
binnenterrein van de kazerne
gehouden.
Afb. 4.2 Foto van de vlaggenceremonie van de Nijmeegse Vier Daagse4.2
4.1 Foto van het Frontgebouw van het kazernegedeelte
van de Prins Hendrikkazerne te Nijmegen.
Kazernes, kampen & legerplaatsen: Nijmegen
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4.2 Foto van de openingsceremonie van de Nijmeegse
Vier Daagse, ofwel de vlaggenceremonie.
Novio Magus - Vierdaagse

Afb. 4.3 Kaart van Nijmegen als vestingstad omstreeks 1868

de STAD nijmegen
Nijmegen is de stad die ontstaan is
aan de voet van een heuvel op de
zuidelijke Waaloever. In het jaar 1230
verkreeg Nijmegen de stadsrechten.
Hiermee verkreeg Nijmegen het
recht voor eigen rechtspraak en de
bouw van een stadsmuur. Met bouw
van de eerste aarden stadsmuur
werd echter pas aan het eind van
de 13e eeuw begonnen. Bijna een
eeuw later zou de tweede in steen
uitgevoerde stadsmuur volgen. In

de tussentijd was de van oorsprong
handelsnederzetting
in
1402
aangesloten bij de Hanzesteden.
Deze steden maakten deel uit van het
Hanzeverbond. Dit was van oorsprong
een samenwerkingsverband tussen
Duitse steden ten behoeve van de
stimulering van de handel. Later
traden ook steden uit de Lage Landen
toe. Dit bevorderde de groei van de
stad die in de periode hierna zou
uitgroeien tot een vestingstad van
formaat. Hier begint dan ook het

eigenlijke verleden van Nijmegen als
garnizoenstad, al beweren historici
dat er al meer dan 2000 jaar soldaten
in de stad gevestigd waren. Dit is niet
helemaal waar, aangezien die dan
in de nabijheid van de stad in forten
en burchten gevestigd waren. In de
periode als garnizoenstad werden
de soldaten in de stad ingekwartierd.
De burgerij werd hierbij verplicht om
bij te dragen aan het onderhoud van
de onderkomens. Deze waren hier
uiteraard niet heel erg blij mee.
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Afb. 4.4 Kaart van Nijmegen omstreeks 1913

Zeker gezien de soldaten, vooral
als ze gedronken hadden voor veel
overlast zorgden. Maar de soldaten
zorgden niet alleen maar voor
negatieve effecten. Zij spendeerden
ook veel geld in de stad, waar vooral
de middenklasse van profiteerde.
Omstreeks 1850 telde de stad dan
ook maar liefts 5 militaire kazernes.
De nadruk van de stad is in de loop
van de geschiedenis dus verschoven
van handelsstad naar vestingstad. Tot
1874, het jaar dat de Vestingwet werd
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ingevoerd, bepaalde de dikke muren
van de ring van verdedigingswerken
dan ook het stadsbeeld. Na 1874
werd de vestingstatus opgeheven
en vertrokken de soldaten uit de
stad. Dit resulteerde in leegstand van
de aanwezige kazernes. Opvallend
genoeg heeft Nijmegen in de
periode daarna de eerste golf van
de Industriële revolutie aan zich
voorbij laten gaan. De stad had na
de ontmanteling plannen om van
Nijmegen een groene, ruime stad te

maken, met brede boulevards, parken,
villa’s, en chique sociëteiten. De stad
wou graag welvarende bewoners,
zoals de oud Indiëgangers die hun
opleiding in Nijmegen genoten,
aan willen trekken. In deze visie van
Nijmegen paste geen industrie of
militaire kazernes in de binnenstad,
sterker nog deze werden buiten
de nieuwe chique buitenwijken
gehouden. Voor de bouw van nieuwe
kazernes aan het eind van de 19e
eeuw werd dan ook een gebied

Afb. 4.5 Kaart van Nijmegen omstreeks 2012

redelijk ver van de stadskern af
gekozen. De Prins Hendrikkazerne
werd naast deze nieuwe kazernes
gebouwd. Op deze manier werden
alle militaire activiteiten op een
locatie geconcentreerd. De drie
kazernes delen samen een groot
excercitieterrein en vormen samen
een grote militaire enclave. De
enclave is later opgeslokt door de
snel groeiende stad. Daarbij is het
gebied totdat de militaire activiteiten
vertrokken altijd een enclave geweest.

In 1995 sloot de Prins Hendrikkazerne
als laatste van de drie kazernes,
waarmee er een eind kwam aan een
lange geschiedenis van militaire
aanwezigheid in de stad Nijmegen.
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Afb. 4.6 Bebouwingskaart omstreeks 1868

BEBOUWING
De laatste drie eeuwen voordat
de vestingstatus in 1874 werd
opgeheven zijn de contouren van de
stad nauwelijks meer verandert. In
deze drie eeuwen is de stad alsmaar
dichter bevolkt geraakt. Door de
snelle bevolkingsgroei raakt de stad
letterlijk bekneld tussen de eigen
stadsmuren. Het was immers niet
toegestaan om woningen rondom
de vestings binnen het bereik van het
geschut te bouwen. Er ontstonden
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daarom alleen kleine nederzettingen,
als soort van voorsteden, op geruime
afstand van de stadsmuren of aan
de overzijde van de Waal. Er kan
daarom wel gesteld worden dat de
stadsmuren in de laatste periode als
vestingstad door de burgers gehaat
werden. Zij voelden zich namelijk ook
bekneld in de overvolle stad. Er waren
in de 19e eeuw immers al een aantal
verzoeken ingediend tot de opheffing
van de vestingstatus, maar deze
werden steeds door het Ministerie van

Oorlog afgewezen.

Toen in 1874 de stad bericht kreeg dat
het zich eindelijk mocht ontdoen van
de zo gehate stadsmuren lieten de
Nijmegenaren er ook geen gras over
groeien. In de periode tot 1882 was er
sprake van een sloopwoede in de stad.
Van alle vestingwerken bleven slechts
enkele fragmenten van de stadsmuur
en twee stadspoorten bewaard.
Op de bebouwingskaart van 1913
zijn er dan ook geen vestingwerken
meer zichtbaar. Wel is te zien dat de
stad zich snel in zuidelijke richting

Afb. 4.7 Bebouwingskaart omstreeks 1913

uitbreidt. De visie van de stads heeft
namelijk gewerkt. De uitbreidingen in
het Zuiden bestaan vooral uit chique
wijken voor de welgestelde. Zo zijn
er uit deze tijd veel herenhuizen en
villa’s terug te vinden van uit Indië
teruggekeerde militairen. De soldaten
vestigden zich maar al te graag in
de aantrekkelijke stad waar zij hun
opleiding hadden genoten.

Afb. 4.8 Bebouwingskaart omstreeks 2012
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INFRASTRUCTUUR
Als men naar de infrastructurele kaart
van omstreeks 1868 kijkt, valt direct
op dat er al een zeer ontwikkeld
infrastructureel netwerk rondom de
stad ligt. De verklaring hiervoor kan
gezocht worden in de geschiedenis
van de stad. Nijmegen maakte namelijk
onderdeel uit van het Romeinse
heerwegen netwerk, waardoor er al
vroeg goede verbindingen waren.
Later voegde Nijmegen zich bij de
Hanzesteden, waardoor het zeer
aannemelijk is dat het infrastructurele
netwerk zich ten gunste van de
handel verder heeft ontwikkeld.
Vanuit historisch oogpunt is het dan
ook niet verassend dat de eerste
spoorwegverbinding met de Duitse
stad Kleeven was. Vanaf 1879 wordt
Nijmegen als laatste stad met meer
dan 20.000 inwoners aangesloten
op het nationale spoorwegnet, als
de verbinding met Arnhem tot stand
komt. Deze verbinding vormt ook
meteen de eerste verbinding over de

Afb. 4.9 Kaart van de infrastructuur omstreeks 1868

Waal. Deze spoorbrug is te zien op de
infrastructurele kaart omstreeks 1913.
Ondanks een spoorweg verbinding
met Venlo in 1881, zou het nog tot
1894 duren voordat Nijmegen een
volwaardig stationsgebouw zou
krijgen.

Afb. 4.10 Kaart van de infrastructuur omstreeks 1913
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Afb. 4.11 Kaart van de infrastructuur omstreeks 2012

Ondanks het al vroeg ver ontwikkelde
infrastructurele netwerk, zou het nog
tot 1936 duren voordat de eerste
verkeersbrug Nijmegen met Lent
zou verbinden in de vorm van de
Waalbrug. Verder valt op de kaart
van omstreeks 2012 op, dat op het
knooppunt van een aantal historische
wegen een rotonde is ontstaan die de
spil vormt binnen het verkeersnetwerk
van Nijmegen. De autosnelwegen zijn
hier in een later stadium dan ook op
aangesloten.
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GROENSTRUCTUUR
Wat meteen opvalt aan de
groenstructuur kaart van omstreeks
1868 is dat het groen zich vooral
buiten de stad bevindt. De stad was
op dit moment al zo vol gebouwd,
dat er nauwelijks ruimte was voor
groen. Vandaar dat er eigenlijk geen
noemenswaardig openbaar of prive
groen waarneembaar is binnen de
stadsmuren. Het enige groen binnen
de stadsmuren is argrarisch groen.
Dit zal ongetwijfeld zelfvoorziening
of handel als doel hebben gehad.
Verder is er nog argrarisch groen te
vinden in de nabijheid van de kleine
boeren nederzetting. Het groen
in de omgeving bestaat vooral uit
het natuurlijke landschap, waar de
oevers aan de Waal er als groene
zones uitspringen. Op de kaart van
omstreeks 1913 is goed te zien
dat alle verdedigingswerken zijn
verdwenen. Wel zijn er twee parken
ontstaan op de plek waar voorheen
de vestingwerken stonden. Restanten

Afb. 4.12 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1868

van
deze
verdedigingswerken
vormen de achtergrond van het
Kroonenburgpark en het Hunnerpark.
Waarbij het Kroonenburgpark aan de
zuidwest kant van de stad ligt en het
Hunnerpark aan de zuidoost zijde.

Afb. 4.13 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1913
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Afb. 4.14 Kaart van de groenstructuur omstreeks 2012

De kaart van omstreeks 2012 laat
zien dat er sinds 1913 vrij weinig is
verandert aan de groenstructuur in
en rondom Nijmegen. De stad die
graag het etiket groen predict is in het
oude staddscentrum helemaal niet zo
groen. Sterker nog behalve de eerder
genoemde parken is er nauwelijks
sprake van groen. Het groen bevindt
zich nog namelijk steeds op de oevers
van de Waal en in de inmiddels
geannexeerde voorsteden. Al hebben
de groene oevers aan de westzijde

van de stad plaats moeten maken
voor woningbouw en industrie. Tot
slot valt de de toename van argrarisch
groen aan de oostzijde van de stad op.
Dit gebied is duidelijk bestempeld als
gebied voor de landbouw.

COMPARATIVE STUDIES

91

MORFOLOGIE
De hoogtekaart op afbeelding 4.15
laat duidelijk de heuvel zijn waarop de
Romeinen het eerste fort in het gebied
bouwden. Ook laat deze duidelijk zijn
dat dit verreweg het hoogste punt
aan de Waal in de omgeving is. De
strategische voordelen van een hoger
gelegen locatie aan het water, worden
door deze kaart direct duidelijk.
Zelfs nadat de Romeinen vertrokken
waren, werden de strategische
eigenschappen van de locatie door
menigeen gewaardeerd. Zo zijn er
in de Middeleeuwen binnen een
relatief korte afstand drie burchten
aan de Waal gevestigd. Een van
deze burchten die hier destijds lag
is de Valkhofburcht die te zien is op
afbeelding 4.16.

Afb. 4.15 Hoogtekaart van Nijmegen omstreeks 20124.3

Afb. 4.16 Impressie van Nijmegen met de Valkhofburcht omstreeks 16414.4
4.3 Actueel Hoogtebestand Nederland
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4.4 Impressie van de Valkhofburchte te Nijmegen.
Novio Magus - Historie

Afb. 4.17 Kaart van de locatie omstreeks 1913

LOCATIE
Na de opheffing van de vestingstatus
van Nijmegen in 1874 mochten de
vestingswerken eindelijk ontmanteld
worden. Maar belangrijker nog er kon
eindelijk buiten de stad gebouwd
worden en dus uitgebreidt worden.
Na de opheffing van de vestingstatus
richtte Nijmegen zich niet zoals veel
steden in die periode op de industrie,
maar juist op het aantrekken
van welgestelden. Om dit te
bewerkstelligen hadden zij een visie
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van een groen, ruim opgezette stad
bedacht. Binnen deze visie paste niet
het beeld van een militaire kazerne in
de stad. Daarom werden de nieuwe
Snijders- en Krayenhoffkazerne aan
het eind van de 19e eeuw een stuk
buiten de stad gebouwd. Als locatie
voor het nieuwe militaire complex
werd er gekozen voor een gebied
buiten de stad langs een van de
radialen waar al enige lintbebouwing
was ontstaan. Toen in een later
stadium werd besloten om de Prins

Hendrikkazerne te gaan bouwen was
het niet meer dan logisch om deze in
de nabijheid van de eerder gebouwde
kazernes te plaatsen. Er was zelfs nog
voldoende ruimte om op dezelfde
perceel als de twee andere kazernes
gebouwd te worden, waardoor alle
militaire activiteiten binnen een
gebied
gepositioneerd
konden
worden. De drie kazernes deelden
samen een groot in het midden
gelegen excercitieterrein.

Afb. 4.18 Kaart van de locatie omstreeks 2012

In de tijd dat de kazerne net
gebouwd was, vormden de wegen
die het gehele gebied van alle drie
de kazernes omsloot de grenzen van
de enclave. Er was immers nog geen
sprake van echt noemenswaardige
bebouwing of andere elementen in de
omgeving die een grens vormden. Wel
stond er een hekwerk om het gehele
complex die het terrein afsloot van de
omgeving. In de situatie omstreeks
2012 valt op dat het kazerneterrein
aan de west- en noordzijde is

omsloten door woningbouw. Waarbij
er zelfs woningen zijn bijgekomen
binnen de oorspronkelijke kaders
van het gehele militaire terrein van
de drie kazernes. De grenzen van
het terrein zijn dus inmiddels een
stuk gekrompen. Maar de grootste
verandering in het gebied zit in het
vertek van alle militaire activiteiten
uit het gebied. De voormalig
Snijdersen
Krayenhoffkazerne
zijn inmiddels herontwikkeld tot
woningbouw, waarbij alleen de

monumenten bewaard zijn gebleven.
Het voormalig hospitaal is inmiddels
helemaal verdwenen en heeft
plaatsgemaakt voor een park. De Prins
Hendrikkazerne zelf is tegenwoordig
een asielzoekerscentrum. Aangezien
dit ook een gesloten functie is, kan
er nog steeds van grenzen gesproken
worden. Al is alleen de grens aan de
westzijde sterker geworden door de
nieuwe bebouwing in vergelijking
met de situatie omstreeks 1913.
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BEBOUWING
Wat meteen opvalt is dat de
bebouwing in het gebied omstreeks
1913 gedomineerd wordt door de
bebouwing van het militaire complex.
Voor de rest is er slechts sprake van
kleine mate van lintbebouwing
aanwezig langs de radialen die
naar het stadscentrum leiden.
Als dit vergeleken wordt met de
bebouwingskaart omstreeks 2012
valt direct op dat de stad een enorme
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het
gebied dat toch wel op enige afstand
van het oude stadscentrum afligt is
in 100 jaar tijd volledig volgebouwd.
De bebouwingspatronen duiden op
een lintbebouwing aan de noord- en
oostzijde en op vrijstaande woningen
aan de westzijde.

Afb. 4.19 Bebouwingskaart omstreeks 1913

Afb. 4.20 Bebouwingskaart omstreeks 2012
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infrastructuur
Als de infrastructuur op de locatie
en in de omgeving op beide
tijdsperiodes met elkaar vergeleken
wordt valt op dat de hoofdstructuur
nauwelijks verandert is. De wegen die
de grenzen van het militaire gebied
aanduiden zijn nog steeds intact.
Het infrastructurele netwerk in de
omgeving is in de loop der tijd alleen
fijnmaziger geworden om aan de
nieuwe bebouwing te voldoen.

Afb. 4.21 Kaart van de infrastructuur omstreeks 1913

Afb. 4.22 Kaart van de infrastructuur omstreeks 2012
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groenstructuur
De enorme lap grond aan prive groen
springt direct in het oog als met
naar de groenstructuur kaart van
omstreeks 1913 kijkt. De vorm van
deze groenzone is ontstaan door de
begrenzing van de drie omringende
kazernes die het daarna inlijfden als
gezamenlijk excercitieterrein. Wat
verder opvalt is het openbaar groen
aan de zuidzijde van het hospitaal.
Blijkbaar moest hier een zone van
openbaar groen zorgen voor een
minder sterke grens in het gebied.
Verder is het hospitaalgedeelte
meer te bestempelen als een
paviljoensysteem,
waardoor
de
parkachtige omgeving belangrijker
wordt.

Afb. 4.23 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1913

Afb. 4.24 Kaart van de groenstructuur omstreeks 2012
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rEPRESENTATIviteit
De tweedeling van de kazerne
valt direct op, doordat er twee
representatieve gebouwen zijn die de
functie van frontgebouw vervullen.
Aan de zuidzijde is dit het hospitaal en
aan de noordzijde het hoofdgebouw.
Verder zijn er een aantal gebouwen op
het terrein aanwezig ten behoeve van
de zelfontplooiing van de soldaten.
Dit zijn veelal representatieve
gebouwen,
aangezien
deze
gebouwen een ondersteunende

Afb. 4.25 Kaart van de representatieve gebouwen omstreeks 1913

functie hadden bij het rekruteren
van jonge soldaten. Tot slot is het
logeegebouw voor de onderofficieren
een stuk representatiever dan de
andere logiesgebouwen. In de situatie
omstreeks 2012 is duidelijk te zien dat
de bebouwing nauwelijks is verandert.
Alleen het hospitaalgedeelte is
verdwenen, waardoor het gebied
nu een duidelijke voorzijde heeft.
Het frontgebouw is dan nog steeds
verreweg het meest representatieve
gebouw.

Afb. 4.26 Kaart van de representatieve gebouwen omstreeks 2012
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ZICHTRELATIES
Doordat er in de beginperiode
nauwelijk omringende bebouwing
was, waren er vanzelfsprekend
veel zichtlijnen mogelijk. Van echte
zichtrelaties kan niet gesproken
worden, omdat de zichtlijnen
vooral
vanaf
de
omringende
infrastructuur komen. Wel valt op
dat er door de bebouwing een soort
van binnenplein ontstaat waarop
een van de zichtlijnen uitkomt.
Hierbij moet in gedachten worden
gehouden dat dit een gewoon groen
plein is en geen verdere functie heeft.
In de periode daarna is het gebied
opgeslot door de bebouwing van de
stad. Hierdoor zijn de zichtlijnen van
buitenaf min of meer verdwenen. De
belangrijkste zichtrelaties is er aan
de noordzijde bij het frontgebouw.
Door de positionering aan een
belangrijke doorgaande route naar
het stadscentrum in combinatie met
een plein ervoor maakt het gebouw
een echte eyecatcher.

Afb. 4.27 Kaart van de zichtrelaties omstreeks 1913

Afb. 4.28 Kaart van de zichtrelaties omstreeks 2012
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Afb. 4.29 Profielen van de locatie omstreeks 1913 en 2012

profielen
Het eerste dat opvalt als men naar
de profielen kijkt is de toren van het
frontgebouw. Deze is maar liefst 35
meter hoog en springt er daarmee
letterlijk enorm boven de rest van
de bebouwing in het gebied uit.
Verder laten de profielen zien dat de
bebouwing op het kazerneterrein
niet de standaardlogiesbouw uit deze
tijdsperiode volgt. Er zijn vooral veel
kubistische vormen waarneembaar
in plaats van de wolfsdaken. Ook

zijn de logeesgebouwen in aantal
bouwlagen twee keer zo hoog als
de standaard voor deze periode. Dit
zegt wel iets over het aantal soldaten
dat hier moet hebben gezeten. Tot
slot valt op dat de bebouwing op het
kazerneterrein niet veranderd is en
dat er alleen woningbouw rondom
de kazerne is bijgekomen.
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morfologie
Behalve dat het nieuwe kazerneterrein
nog buiten de nieuw ontwikkelde
wijken moest liggen is er verder geen
argument te vinden waarom dit nu zo’n
geschikte locatie is. Er is wel rekening
gehouden met het infrastructurele
netwerk, maar op het gebied van
morfologie is geen argument te
benoemen voor de locatiekeuze. Toch
valt op dat de locatie precies op een
overgangsgebied van een lager en
hoger gelegen deel ligt, maar dit lijkt
meer op toeval te berusten dan dat
hier een goed reden achter zit.

Afb. 4.30 Hoogtekaart omstreeks 20124.5
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KAZERNE 1913
De Prins Hendrik kazerne is moeilijke
te bestempelen als een bepaald type
kazerne. De lineaire bebouwing een
de noordzijde van de logees, duidt
op een verbeterd Vauban type. De
bebouwing in het middendeel lijkt
gepositioneerd rondom en centrale
appèlplaats, wat weer zou duiden
op een moderner kazerne type als
bijvoorbeeld het paviljoensysteem.
Het hospitaal gedeelte laat duidelijk
kenmerken van het paviljoensysteem
zien. Ofwel het kazerneterrein
is niet echt binnen een kader te
plaatsen, waardoor de kazerne wordt
bestempeld als een ‘in between’
type. Hiermee wordt bedoeld dat de
kazerne nog in een overgangsfase zit
en daardoor nog kenmerken van beide
typologiën bevat. Verder laat het voor
die tijd erg moderne complex een
aantal ongebruikelijke functies voor
een kazerne zien. Dit heeft te maken
met rekruteringsproblemen voor het
Oost Indische Leger voor de bouw

FUNCTIES kazerne
1 Frontgebouw
2 Kazerne 1e compagnie
3 Kazerne 3e compagnie
4 Kazerne 4e compagnie
5 Paviljoen onder officieren
6 Kazerne 2e compagnie
7 Muziekkoepel
8 Militaire sociteit
9 Keuken en eetzaal
10 Magazijn
11 Ateliers en bergplaats
12 Emballageloods
FUNCTIES hospitaal
13 Keukengebouw
14 Paviljoen
15 Frontgebouw
16 Dagverblijf
17 Lijkenhuis

van deze kazerne. Het Departement
van Koloniën had daarom besloten
tot een kwaliteitsverbetering van
het opleidingsprogramma om het
leger zo aantrekkelijker te mken en
van meer aanzien te voorzien. Dit
gebeurde door een strengere selectie,
een keuring en aanbod tot onderwijs.
Vandaar de vreemde functies ten
behoeve van de zelfontplooiing van
de soldaten. Overigens steeg hierdoor
wel het niveau van de soldaten.
Afb. 4.31 Kaart van de Prins Hendrikkazerne omstreeks 1913
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KAZERNE 2012
in 1950 kwam er officieel een einde aan
de Reserve door de onafhankelijkheid
van Indonesië. Het Korps Koloniale
Reserve hield hierdoor op te bestaan.
De kazerne bleef in de periode hierna
wel in militairen handen. De kazerne
bood onderdak aan de Luchtmacht
Instructie en Militairen Opleidingen
School, ofwel het Limos. Na 1995
verdween ook deze militaire functie
en is dient het terrein tegenwoordig
als asielzoekerscentrum.

Afb. 4.32 Kaart van de Prins Hendrikkazerne omstreeks 2012
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Afb. 4.33 Bebouwingskaart omstreeks 1913

bebouwingsontwikkeling
De bebouwing heeft een aantal
kenmerken van
verschillende
typologiën in zich. De gegroepeerde
logeesgebouwen hebben streng
en geordend karakter. Verder zijn
die vrij forse lineaire gebouwen
die duidelijk voortborduren op de
ideeën van Vauban. Het middendeel
heeft weer eigenschappen van het
paviljoensysteem. De diverse functies
zijn ondergebracht in allerlei kleinere
gebouwen. De bebouwing is daarbij
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wel weer geordend, maar een stuk
minder streng. Het hospitaal gedeelte
heeft een wat speelser karakter.
Al neemt het frontgebouw een
dominante positie in het midden in
en lijken de overige functies tegen de
randen aangezet om ruimte te bieden
aan het hospitaal.

Afb. 4.34 Bebouwingskaart voor WO II

Afb. 4.35 Bebouwingskaart voor de koude oorlog

De bebouwingsontwikkeling op de
Prins Hendrikkazerne is niet heel erg
indrukwekkend. Dit heeft te maken
met het opleidingskarakter van de
kazerne, waardoor de directe dreiging
van oorlogen geen invloed hadden
op de ontwikkeling van de kazerne.
In de periode tussen de bouw en
de tweede wereldoorlog is dan ook
alleen te zien dat de muziekkoepel en
een privatengebouw verdwijnt. In de
periode na de tweede wereldoorlog
verandert de gebruiker van het terrein.

Er is dan ook te zien dat er twee nieuwe
gebouwen worden toegevoegd. Dit
betreft een extra magazijngebouw en
een instructiegebouw. In de laatste
tijdsperiode valt direct op dat de
meest recente bebouwing alweer
verdwenen is. De verandering van
gebruiker zal hier wederom aan ten
grondslag liggen. De nieuwe niet
militaire gebruiker stelt geen prijs
op functies die voor een kazerne
van balang zijn, zoals loodsen en
magazijnen. Tot slot is het zeer

Afb. 4.36 Bebouwingskaart omstreeks 2012

opvallend te noemen dat een van
de representatieve frontgebouwen
en het achterliggende paviljoen
zijn
afgebroken.
Waarschijnlijk
is
de
hospitaalfunctie
elders
ondergebracht,
waardoor
het
gebouw overbodig was geworden.
Schijnbaar is er dan de voorkeur
gegegeven aan een park in plaats van
behoud van dit gebouw, aangezien
de kleinere omringende bebouwing
wel behouden is.
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Afb. 4.37 Kaart van de infrastructuur omstreeks 1913

infrastructuur
De infrastructuur op het kazerneterrein
is gebasseerd op de landelijke stijl van
het paviljoensysteem. Er is voldoende
ruimte overgelaten voor groen en er
zijn geen grote versteende vlakken te
ontdekken. Wel is de opzet vrij streng
en functioneel, wat weer in contrast
staat met het paviljoensysteem.
Bovendien leidt deze infrastructuur
de bezoeker niet naar een bepaalde
plek op het terrein. Het mag duidelijk
zijn dat de invloeden van meerdere
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Afb. 4.38 Kaart van de infrastructuur omstreeks 2012

typologiën ook hier zijn uitwerking
hebben gehad. Het hospital gedeelte
is veel speelser van aard, dan het
kazernegedeelte. Deze infrastructuur
sluit nog beter aan bij de landelijke
paviljoenstijl. Toch is er in dit gedeelte
wel erg veel infrastructuur aanwezig,
dat weer ten koste gaat van het groen.
Nadat het hospitaal is verdwenen,
is ook het gemotoriseerde verkeerd
verdwenen. De huidige infrastructuur
laat duidelijk zien alleen nog te
bestaan uit loop- en fietspaden.

Afb. 4.39 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1913

groenstructuur
Doordat er sinds de invoering van
de Vestingwet in 1874 ook buiten
de
oorspronkelijke
stadsmuren
gebouwd mocht worden, kwam er
ruimte op kazerneterrein vrij voor
groenvoorzieningen. Ondanks dat dit
nog geen volledig paviljoentype is,
neemt het een groen een prominente
plek in het ruimtelijk concept. De
bebouwing is verdeeld in kleinere
gebouwen en de de tussenruimte is
zoveel mogelijk groen gehouden. De

Afb. 4.40 Kaart van de groenstructuur omstreeks 2012

balans tussen groen en bestrating
komt ondanks de strenge indeling wel
overeen met het landelijke karakter
van het paviljoensysteem. Tot slot valt
in de ontwikkeling direct op dat het
gedeelte van het voormalig hospitaal
zijn enclave karakter heeft verloren en
heeft plaatsgemaakt voor openbaar
groen.

COMPARATIVE STUDIES

109

Afb. 4.41 Representatieve gebouwen omstreeks 1913

representativiteit
Als er naar de representativiteitskaart
van omstreeks 1913 wordt gekeken
valt direct op dat er eigenlijk twee
hoofdgebouwen zijn. Dit komt
overeen met de tweedeling tussen
het kazerneterrein en het hospitaal,
waaruit het terrein is opgebouwd.
De beide frontgebouwen zijn
niet alleen de blikvangers naar de
omgeving toe, maar zijn ook per
onderdeel het belangrijkste gebouw
vanuit de interne representativiteit.
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Afb. 4.42 Representatieve gebouwen omstreeks 2012

Verder valt op dat de logees
voor de onderofficieren en de
militaire socioteit een belangrijke
representatieve functie vervullen.
Voor beide gebouwen is ook een
soort van pleinvorming te ontdekken
wat weer ruimte biedt aan het
gebouw, dat weer ten goede komt
aan de representativiteit. Tot slot
zijn de overige logeesgebouwen,
het atelier met bergplaatsgebouw
en de keuken met eetzaal ook nog
representatief te noemen, zij het in

minder mate. In de huidige situatie
valt op dat het hospitaal verdwenen
is en daarmee ook meteen een van
de belangrijkte gebouwen op het
terrein. Daarmee wordt de functie
van het andere hoofdgebouw nog
belangrijker, waardoor deze verre
weg het meest representatief is voor
het kazerneterrein.

Afb. 4.43 Gebouwenentrees omstreeks 1913

entrees
Wat direct opvalt aan de kaart met de
gebouwentrees omstreeks 1913 is dat
de meeste gebouwen een duidelijke
voorzijde en achterzijde hebben.
De meeste gebouwen zijn slechts
vanaf de voozijde benaderbaar.
Eigenlijk zijn alleen de belangrijkere
en representatievere gebouwen
van twee zijden benaderbaar, zoals
bijvoorbeeld de beide frontgebouwen.
Bij de logeesgebouwen valt op dat de
entrees aan de noordzijde gesitueerd

Afb. 4.44 Gebouwenentrees omstreeks 2012

zijn. Dit heeft mogelijk te maken met
dat de plattegrond nog gebasseerd is
op die oudere Vauban types, maar wel
aan de nieuwe eisen moest voldoen.
In deze periode werd voldoende
daglicht, frisse lucht en goede
hygiëne erg belangrijk. De entrees
zouden dan duiden op een galerij aan
de noordzijde, waardoor de kamers
zelf vanaf de zuidzuide voldoende
daglicht zouden binnenkrijgen.
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Afb. 4.45 Kazerne assen omstreeks 1913

assen
Op het kazerneterrein zijn een aantal
belangrijke assen te ontdekken.
Op de kaart van omstreeks 1913 is
duidelijk te zien dat het frontgebouw
samen met de logiesgebouwen een
repetitie van drie assen vormt. De
gebouwassen van de bebouwing
in het middengedeelte zouden
duiden op bebouwing rondom een
centrale binnenplaats. Dit is echter
niet het geval, deze ruimte heeft
nooit een functie vervult. Bij het
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hospitaalgedeelte is de symmetrieas
van het frontgebouw leidend voor dit
gedeelte. De hele ruimtelijke opzet
trekt zich hier aan op. De overige
bebouwing is aan de rande geplaatst
en vormt zodoende geen belangrijke
assen. In de huidige situatie zijn er
vooral een aantal gebouwen en dus
assen verdwenen. Er zijn verder geen
nieuwe assen bijgekomen.

Afb. 4.46 Kazerne assen omstreeks 2012

monumenten
Het gebouw dat het meest
representatief is voor het voormalig
kazerneterrein is ook meteen het enige
Rijksmonument op het complex. Het
gaat hierbij om het frontgebouw van
het kazernedeel. Het gebouw wordt
op architectonische kwaliteiten goed
gewaardeerd. Het is namelijk een
van de weinige kazernegebouwen
in de rationalistische stijl. Het
ontwerp bevat een aantal esthetische
kwaliteiten
zoals
symmetrie,
kubistische vormentaal en een
bijzondere
detaillering.
Verder
heeft het frontgebouw met zijn 35
meter hoge toren gelegen aan deen
driehoekig plein een belangrijke
stedenbouwkundige functie. Tot slot
is dit gebouw van cultuurhistorische
waarden omdat het een herinnering is
aan het nationale koloniale verleden
en omdat deze is ontworpen door een
particulier architect, een unicum in de
Nederlandse kazernebouw.

Afb. 4.47 Kaart van de Prins Hendrikkazerne omstreeks 2012
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Afb. 4.48 Aanzicht van het frontgebouw van de Prins Hendrikkazerne

frontgebouw
Het frontgebouw van de Prins
Hendrikkazerne kan ingedeeld worden
bij de rationalistische architectuurstijl.
Het gebouw is symmetrisch opgezet,
heeft een rechthoekige plattegrond
en bestaat uit twee bouwlagen. Er is
een hoger middendeel bestaande uit
vier bouwlagen en de hoekpaviljoens
bestaan uit drie bouwlagen. Het
gebouw is ontworpen door de
particuliere architect Jan Limburg
uit Den Haag. Eind jaren ‘20 hoort
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deze architect bij de stroming van
de Nieuwe Haagse School. Dit
frontgebouw kan als een voorbode
op deze stroming gezien worden.
De Nieuwe Haagse School maakte
gebruik van de baksteenarchitectuur
van de Amsterdamse school, maar dan
met een kubistische uitwerking. Het
frontgebouw is dan ook opgebouwd
uit orthogonale vormen. Verder vallen
de strenge, rationele vormentaal,
het expressieve baksteengebruik
en de bekroning met een 35 meter

hoge toren op.
De expressieve
baksteenarchitectuur vertaald zich in
het ontwerp door de in kruisverband
gemetselde bakstenen gevels. De
gevels zijn voorzien van een met een
halfsteens rollaag afgesloten trasraam
en hebben een steens rollaag ter
hoogte van de onderdorpels van de
vensters van de eerste bouwlaag.
De versiering van de gevels is zeer
sober en bestaat slechts uit banden
van vier boven elkaar gemetselde
muizetandlijsten ter plaatse van

Afb. 4.49 Begane grond van het frontgebouw van de Prins Hendrikkazerne

de zoldervloer en reliëfmetselwerk
in de borstwering, die wordt
afgesloten met zandstenen platen.
De hoekpaviljoens en het middenblok
hebben in de derde bouwlaag door
lisenen gescheiden spaarvelden met
langwerpige vensters. De lisenen
steken boven de borstwering uit,
waardoor ze op kantelen lijken en
samen met de langwerpige vensters
die op schietgaten lijken geven ze de
hoekpaviljoens en het middenblok
het karakter van kasteeltorens. De

plattegrond heeft een symmetrische
hoofdopzet die op de verdieping
wordt herhaald. Op de plattegrond is
duidelijk een grote, indrukwekkende
entreehal te zien. Deze heeft bij
binnenkomst direct en imposant
effect op de bezoeker.
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5

FREDERIK HENDRIKKAZERNE TE BLERICK
		Gebouwd op de restanten van het voormalige fort Sint-Michiel

INLEIDING
Venlo was al sinds de Middeleeuwen
een vestingstad. In de zeventiende
en achttiende eeuw werden de
vestingwerken om de stad nog flink
uitgebreid met grachten en wallen.
In de stad verrees een kazerne om
de vaste compagnie soldaten die de
vestingwerken moesten bewaken
te huisvesten. In oorlogstijd werden
er van elders meer soldaten voor de
verdediging van de wallen de stad
ingebracht, die dan bij de burgers

werden ingekwartierd. Buiten de
wallen mocht niet gebouwd worden
om een goed schootsveld te behouden
voor de militairen. Hierdoor bleef
de bevolking geconcentreerd in het
steeds dichter bevolkte stadscentrum,
dat
een
bepaald
ongezonde
omgeving was door onder andere
de slechte sanitaire voorzieningen.
Midden negentiende eeuw verloren
vestingsteden hun militaire nut en
tenslotte werd door de regering
besloten om de vestingstatus van

veel steden op te heffen. Ook Venlo
mocht in 1867 de wallen slopen en
omringende grachten dempen en kon
daarna beginnen met uitbreiding van
de bebouwing. Dit was hard nodig
om het overbevolkte stadscentrum te
ontlasten. Hierna maakte de stad een
stormachtige groei door.
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Afb. 5.1 Foto ingang en wachtgebouw Frederik Hendrikkazerne5.1

Ergens aan de Maas lag vroeger
het Romeinse Blariacum en het
kazerneterrein is een mogelijke
locatie, de naam van het nabijgelegen
Blerick zou hiervan afgeleid zijn,
maar de precieze locatie is nog altijd
niet gevonden. Veel zekerder was
de vroegere aanwezigheid van twee
middeleeuwse schansen op de locatie
van het huidige kazerneterrein.
Echt een serieus bolwerk kwam
er pas met de bouw van een fort.
Op 29 september 1641 startte op

de locatie van de huidige Frederik
Hendrikkazerne de bouw van het Fort
Sint-Michiel. De naam dankte het fort
aan het feit dat de dag van de start
van de bouw Michielsdag was. Tot aan
de opheffing van de Vestingstatus van
Venlo in 1867 heeft het fort een schakel
gevormd in de verdedigingswerken
van de vesting. Daarna werd het fort
gesloopt en de vrijkomende terreinen
werden vooral in gebruik genomen
als land- en tuinbouwgrond. Meteen
onder de teeltlaag aarde zijn de

indrukwekkende resten van het
voormalige fort blijven zitten. Het
terrein van het voormalige fort kwam
later in handen van het echtpaar
Zegers-de Rijk, dat er een villa liet
bouwen. Ze verkochten in 1909 hun
villa met ruim dertien hectare grond
waarna in 1910 begonnen werd met
de bouw van de kazerne, die 1913
gereed kwam.

5.1 Website: www.legerplaats.nl
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Afb. 5.2 Kaart van Venlo en omgeving omstreeks 1750

VENLO ALS VESTIGINGSTAD
Dankzij de gunstige ligging aan de
Maas ontwikkelde Venlo zich in de
dertiende eeuw tot een belangrijke
handelscentrum in het graafschap
Gelre. In 1343 verleende Reinoud
II Venlo stadsrechten. Rond die tijd
begon de bouw van een stenen
omwalling. In de volgende eeuwen
groeide Venlo tot een van de
sterkste vestingen van het Gelderse
Overkwartier. Tijdens de Tachtigjarige
Oorlog stond Venlo vanaf 1586 onder
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Spaans bestuur. In 1632 wist Frederik
Hendrik Venlo te heroveren. Vijf jaar
later moesten de Staatsen de stad
weer afstaan aan de Spanjaarden. De
Spanjaarden begonnen in de jaren
hierna met de uitvoering van enkele
grote bouwprojecten aan de vesting.
Het grootste was de aanleg van een
nieuw fort aan de overzijde van de
Maas, fort Sint-Michiel. De hogere
ligging aan de terrasrand bood een
goed uitzicht op de nabijgelegen
rivier. Dit bleek in de Middeleeuwen

een zeer strategische locatie te zijn
en ten opzichten van de nederzetting
Venlo aan de overzijde. Ook in de
Romeinse tijd toen het landschap er
vrijwel identiek uitzag zal deze plek
van strategisch belang zijn geweest.

Afb. 5.3 Kaart van Venlo als vestingstad omstreeks 1750

FORT SINT-MICHIEL
Voor het feit dat de Spanjaarden
juist op de westelijke Maasoever
een fort bouwden, zijn verschillende
verklaringen. Sommige beweren dat
de achterliggende bedoeling was om
de stad na een opstand in bedwang
te houden. Maar er waren in de buurt
van Venlo strategisch gunstigere
plekken te vinden om een fort te
bouwen dan de uiteindelijk gekozen
locatie, bijvoorbeeld aan de kant van
Blerick of juist meer naar het noorden

in de richting van het Gebroken Slot.
Een andere verklaring is dat een fort
op de linkeroever beter was voor
de verdediging en bescherming
van de stad. In die visie zouden de
bestaande
verdedigingswerken
op de rechteroever van de Maas
onvoldoende bescherming hebben
geboden. Een derde verklaring luidt
dat het fort moest verhinderen dat de
Staatsen een vrije vaart op de Maas tot
Maastricht zouden krijgen. Maastricht
was immers in Staatse handen. Het

belang en de betekenis van het fort
in strategisch opzicht moeten niet
worden overschat. Het lag te ver van
de Maas om de stad daadwerkelijk
te kunnen beschermen en andersom
kon de stad evenmin steun bieden bij
bedreiging van het fort. Het vormde
zelfs een potentiële bedreiging voor
de veiligheid van de stad. Slaagde de
vijand erin het fort te veroveren, dan
had hij namelijk een ideale uitvalbasis
om de stad op haar kwetsbaarste plek
aan te vallen, de Maaszijde.
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Afb. 5.4 Kaart van Venlo en omgeving omstreeks 1924

VENLO GARNIZOENSTAD
Omstreeks 1905 maakte het Ministerie
van Oorlog bekend van plan te zijn
het garnizoen terug te trekken uit
Venlo. De militaire aanwezigheid
was een belangrijke factor in de
stedelijke economie. Daarom lobbyde
de gemeente om het garnizoen
Venlo te behouden en met succes.
Onder twee voorwaarden werd de
status van Venlo als garnizoensstad
gehandhaafd. In de eerste plaats
dienden de militairen voortaan op
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de strategisch meer gunstige linker
Maasoever gehuisvest te worden. In
de tweede plaats mocht het Rijk er
financieel niet bij inschieten. Sinds
1894 waren Henri Zegers en Maria
de Rijk grondeigenaren en zij boden
de grond en hun villa in 1905 aan de
gemeente te koop aan. Pas in 1909
kocht de gemeente de grond van
het echtpaar om deze als ruilmiddel
in te kunnen zetten. De Minister
van Oorlog wilde de grond van het
voormalige fort ruilen tegen het

terrein van de Minderbroederskazerne
(in de noordoost hoek van de stad)
dat staatseigendom was. Dit op
voorwaarde dat Venlo 230 duizend
gulden zou bijbetalen om het verschil
in waarde te compenseren. Dit alles
geschiedde in november 1909. De
nieuwe kazerne in Venlo werd onder
verantwoording van majoor G.C.
Makkink ontworpen volgens het
paviljoensysteem. De bouw zou van
1910 tot 1913 duren.

Afb. 5.5 Kaart van Venlo en omgeving omstreeks 2010

VENLO MIDDELGROTE STAD
Begin jaren twintig werd Joseph
Cuypers aangesteld om een gehele
visie voor Venlo te ontwikkelen. De
nieuwe tijd vroeg om een andere
aanpak, kon er in 1911 volstaan
worden met plannen van gebieden
in de directe omgeving van de
stad, in de jaren twintig werd er
een samenhangende visie met
aansluitingen naar de regio verlangd.
Grote delen van de binnenstad
bleven in gebruik als militair terrein.

Door deze beperkingen was een
harmonische
uitbreiding
van
Venlo onmogelijk geworden. In de
winter van 1944-1945 was Venlo
frontstad en werd het getroffen
door
hevige
bombardementen.
Door
de
oorlogsverwoestingen
was het eenvoudiger geworden
om vernieuwingen door te voeren
en zo een vernieuwd stadsbeeld
te creëren. In de wederopbouw is
het stratenpatroon van voor 1940
grotendeels in stand gehouden.

Het huidige centrum van Venlo lijkt
sterk op de vooroorlogse kern. De
woningnood was na de oorlog
nijpend. Om zijn inwoners te kunnen
huisvesten, moest Venlo uitbreiden. Er
kwamen nieuwe woonwijken en Venlo
dijde uit en groeide van een stadje
naar een middelgrote stad. In de
periode 1945-2002 zijn vijfentwintig
stadsuitbreidingen gerealiseerd.
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BEBOUWING
Door de eisen die de Minister van
Oorlog stelde aan de locatie van de
nieuwe militaire kazerne werd deze
geplaatst aan de linkeroever van
de Maas. Hierbij was de locatie van
het voormalige fort Sint-Michiel het
enige terrein dat in bezit was van de
gemeente Venlo. Het kazerneterrein
ontstond als een enclave buiten de
stad, maar door de groei van Venlo
vooral na de Tweede Wereldoorlog
werd het langzaam ingesloten
door de stad. De stadsuitbreiding
verliep niet ongebreideld, maar
volgens van tevoren overdachte
uitbreidingsplannen. Er moesten
wijken komen waar mensen woonden
en de industrie kwam op aparte
terreinen. De ligging van het gebied
ten noorden van de infrastructurele
barrière en ten westen van het weidse
rivierlandschap zorgt er nu voor
dat het gebied in de beleving deel
uitmaakt van het bedrijventerrein
Venlo Trade Port en duidelijk is

Afb. 5.6 Bebouwingskaart omstreeks 1924

gescheiden van de nabijgelegen
gelegen woonkernen Blerick en Venlo.
Bovendien past het in het beeld van
de kazerne als enclave, want op het
bedrijventerrein vormt ook elk bedrijf
een soort van eigen enclave binnen
het totale terrein.

Afb. 5.7 Bebouwingskaart omstreeks 2010
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INFRASTRUCTUUR
De eerste belangrijke infrastructuur
aan de westelijke maasoever was
de Romeinse weg naar Nijmegen,
maar de exacte locatie is nog altijd
onbekend. De huidige infrastructuur
is sinds de bouw van de kazerne niet
erg veranderd, alleen de aanleg van
de snelwegen A67 en A73 buiten
Venlo. Het Kazernegebied ligt direct
naast station Blerick, waardoor
het ideaal te bereiken is met het
openbaar vervoer. De centrale locatie

Afb. 5.8 Kaart van de infrastructuur omstreeks 1924

in het stedelijke gebied van Venlo
van het kazerneterrein zorgt voor
een zeer goede bereikbaarheid met
alle mogelijke transportmiddelen.
Het Kazernegebied ligt aan een
primaire
hoofdontsluitingsweg,
de
Eindhovenseweg
en
de
Kalderkerkerweg, die dwars door
de stad loopt en de snelweg A73
verbindt met de 61 in Duitsland.
Bovendien ligt ook de A67 op tien
minuten rijden. De infrastructuur
heeft een belangrijke rol gespeeld in
de relatie tussen het kazerneterrein en
de stad. De Maas heeft altijd gezorgd
voor een barrière met de stad Venlo,
terwijl de Spoorweg tussen Venlo en
Eindhoven ervoor gezorgd heeft dat
het kazerneterrein lange tijd buiten de
ontwikkeling van Blerick is gebleven.

Afb. 5.9 Kaart van de infrastructuur omstreeks 2010
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GROENSTRUCTUUR
De Maas vormt in noord-zuid richting
de historische ruggengraat van de
groenstructuur. Samen met de beken,
die in de oost-west richting lopen,
waarborgen zij de groene open
ruimtes tussen de kernen. Door de
directe ligging van het kazernegebied
aan de Maas maakt het gebied
onderdeel uit van de hernieuwde
noord-zuid as met een ecologische
waarde. De uitbreiding van de stad
Venlo heeft er voor gezorgd dat vooral
landbouwgrond in de omgeving
bebouwd is. Dit is niet direct ten kosten
gegaan van de natuur. Er is zelfs meer
groen gekomen aan de randen en in
de stad. Wel heeft het ertoe geleid
dat boeren elders landbouwgrond
moesten verkrijgen, waardoor elders
wel natuur verdwenen is, een indirect
effect van de stadsuitbreiding.

Afb. 5.10 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1924

Afb. 5.11 Kaart van de groenstructuur omstreeks 2010
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MORFOLOGIE
Het voormalige kazerneterrein ligt
in het Noord-Limburgse Maasdal,
op een iets hoger gelegen terras
in een binnenbocht van de Maas,
die is gevormd op het einde van de
laatste IJstijd. De Maas had in die tijd
nog meerdere ondiepe geulen, die
tegelijkertijd watervoerend waren
en door het landschap slingerden.
In het koude ijstijdklimaat zetten
de snelstromende geulen dikke
pakketten grof zand af. Tussen de
geulen lagen brede zandbanken en
restanten van oudere terrassen. Pas
met het aanbreken van een relatief
warmere periode, omstreeks 10.000
jaar geleden, ging de rivier zich
concentreren in één vaste bedding
die zich diep in het landschap insleet:
de Maas zoals wij die kennen. Op
zo’n hoger gelegen terras is later het
fort Sint-Michiel gebouwd. In die tijd
werden deze hoger gelegen gebieden
als militair strategische locaties
gezien. Met de bouw van de kazerne
was dit hoogte voordeel echter geen
uitgangspunt meer. De kazerne
werd niet gebouwd om de stad te
beschermen, zoals het voormalige
fort, maar het werd gebouwd ter
bescherming van het gehele land.

Afb. 5.12 Hoogtekaart van Venlo omstreeks 20125.2
5.2 Actuele Hoogtebestand Nederland
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LOCATIE KAZERNE
Bij
de
Type-du-Geniekazernes
werden nagenoeg alle functies nog
in een groot gebouw ondergebracht.
Aan het eind van de negentiende
eeuw ging men in Nederland, in
navolging van het buitenland,
steeds meer de voordelen inzien van
‘decentralisatie’ en kleinschaligheid.
Het onderbrengen van verschillende
functies in afzonderlijke paviljoens
was niet alleen hygiënischer, maar kon
ook de efficiëntie bevorderen. Deze
ontwikkeling werd in de twintigste
eeuw sterk doorgezet en is terug te zien
in de Frederik Hendrikkazerne. In het
paviljoensysteem liggen gebouwen
als paviljoenen rondom een centrale
appèlplaats of exercitieterrein. Anders
dan voorheen werden functies zoals
wacht, burelen, keuken, kantine,
legering, magazijnen et cetera in
aparte gebouwen ondergebracht.
Niet meer werden hele bataljons
en soms zelfs grotere eenheden
in één gebouw ondergebracht.
Legering geschiedde voortaan in
compagniesgebouwen. De introductie
van het paviljoensysteem betekende
het einde van massalegering in
nieuwbouwkazernes. Vanaf 1910
startte op deze plaats de bouw voor
de nieuwe huisvestiging van het al in
Venlo gelegerde garnizoen. De nieuwe
kazerne, ontworpen door majoor
Makkink, werd gebouwd volgens het
paviljoensysteem. Dit type Kazerne
werd in de periode 1910-1940 alom
toegepast in Nederland. De Venlose
Afb. 5.13 Kaart van de locatie omstreeks 1915
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Frederik Hendrikkazerne wordt in
1913 in gebruik genomen door de
manschappen van de infanterie. Was
er al een vorm van standaardisatie met
de introductie van de lineaire kazerne,
met de bouw van de eerste kazernes
volgens het paviljoensysteem werd
min of meer ook een standaard
legeringsgebouw
geïntroduceerd.
Kazernes die in de periode vlak na
de bouw van de Kromhoutkazerne
verrezen,
zoals
de
Frederik
Hendrikkazerne in Venlo en de Jan
van Nassaukazerne in Harderwijk,
kennen qua opzet en uiterlijk sterk
vergelijkbare
legeringsgebouwen.
Deze hebben meerdere bouwlagen
met een langskap in het middendeel,
en dwarskappen op de uiteinden.
De bouwstijl van de eerste kazernes
volgens
het
paviljoensysteem
heeft nog de kenmerken van de
neo-renaissance stijl, hoewel vaak
versoberd. Soms waren maar
enkele gebouwen op een kazerne
in deze stijl uitgevoerd. De overige
gebouwen zijn qua stijl vaak moeilijk
te duiden. Vergeleken met de
utilitaire eind twintigste eeuwse
kazernebouw, zijn de kazernes uit
deze periode rijk van vormgeving.
Echter niet alle kazernegebouwen
kregen dezelfde aandacht van de
ontwerper. Gebouwen als magazijnen
en stallen zijn minder representatief
dan het kazernehoofdgebouw of
wachtgebouw, en werden dan ook
soberder uitgevoerd.
Afb. 5.14 Kaart van de locatie omstreeks 2010
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Afb. 5.15 Kaart met de bebouwing en infrastructuur omstreeks 1915

BEBOUWING EN INFRASTRUCTUUR
Het kazerneterrein is omstreeks 1915
begrensd door de spoorweg en
omsloten door een weg. Er is vooral
bebouwing ten zuiden van het spoor
waar Blerick ligt, maar nauwelijks
bebouwing aan de noordzijde van
het kazerneterrein. De infrastructuur
in de directe omgeving heeft weinig
veranderingen ondergaan, wel is
de weg ten westen van het terrein
verbreed zodat er meer intensief
verkeer mogelijk is. Ten zuiden van het
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Afb. 5.16 Kaart met de bebouwing en infrastructuur omstreeks 2010

spoor is wel een verdichting te zien in
de infrastructuur. Deze verdichting zie
je ook terug in de bebouwing (groei
Blerick). Maar ook ten noorden van het
terrein bevindt zich meer bebouwing
in de vorm van een industrieterrein.
Het gebied wordt verder omringd
en rechtstreeks ontsloten door
secundaire hoofdontsluitingswegen,
de Venrayseweg en de Kazerneweg.
De Horsterweg, die ten dele het
contour van het voormalige fort SintMichiel volgde, heeft samen met de

Spoorweg de grenzen en vorm van
het kazerneterrein bepaald. Werd het
kazerneterrein vroeger alleen door
een weg en groenstrook gescheiden
van de Maas, tegenwoordig is een
smalle strook bebouwd met onder
andere een school voor speciaal
onderwijs.

Afb. 5.17 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1915

GROENSTRUCTUUR
In 1915 is er aan de noordzijde
van het kazerneterrein nog veel
landbouwgrond gelegen. Het terrein
bevindt zich namelijk helemaal op
de rand tussen stad en platteland.
Van deze landbouwgrond is in
2010 op deze locatie nog maar een
kleine kavel over is. Aan de Maas
bevindt zich over de gehele lengte
een groenstrook die doorloopt tot
Blerick en verder. Dit gebied vormt
een ecologische verbindingszone.

Afb. 5.18 Kaart van de groenstructuur omstreeks 2010

Op het kazerneterrein is door de
paviljoenstructuur ook veel groen
aanwezig, dit is echter niet publiek
toegankelijk. Tegenwoordig is er bij de
aansluiting (bruggen) tussen Blerick
en Venlo een publieke groenzone
gesitueerd. Deze zone moet er ook
voor zorgen dat voetgangers en
fietsers onder het spoor door een
verbinding hebben tussen Blerick en
onder andere het kazerneterrein.
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Afb. 5.19 Kaart van de begrenzing omstreeks 1915

ENCLAVE BUITEN DE STAD
De kazerne was al direct na de bouw
een enclave aan de rand van de stad.
Dit werd nog eens versterkt doordat
er een weg rondom het gehele terrein
ligt, wat samen met het hek als een
barrière werkt. Aan de zuidzijde zorgt
de spoorweg voor een extra sterke
afscheiding. Dit is een duidelijke
achterzijde van het terrein, die op
deze plek ook nergens toegankelijk
is. Hierdoor wordt het terrein
gedwongen zich meer op het noorden
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Afb. 5.20 Kaart van de representatieve gebouwen omstreeks 1915

te oriënteren, maar hier was omstreeks
1915 alleen landbouwgebied. Vanuit
de omgeving gezien vormde het
wachtgebouw en het hospitaal de
meest representatieve bebouwing.
Wat zeker bij het wachtgebouw ook
overeenkwam met diens functie.
Op deze plekken is de grens met
de omgeving door de ligging en
oriëntatie van de gebouwen het minst
hard. Het wachtgebouw en hospitaal
zorgde samen met de bebouwing
aan de omliggende weg, de

exercitieplaats en de logiesgebouwen
voor het beeld dat de voorbijganger
had van het kazerneterrein.

Afb. 5.21 Kaart van de begrenzing omstreeks 2010

ENCLAVE IN DE STAD
Door de jaren heen is er weinig
veranderd aan de status van de
kazerne als enclave in de stad.
Alleen het feit dat het nu niet meer
zozeer aan de rand van de stad ligt,
maar meer in de stad is de enige
grote verandering. Bovendien is de
grens aan de westzijde door het
verbreden van de weg nogmaals
versterkt. Tegenwoordig ligt er ten
noorden van het kazerneterrein een
industrieterrein. Op dit terrein vormt

Afb. 5.22 Kaart van de representatieve gebouwen omstreeks 2010

elk bedrijf als het ware ook een eigen
enclave, waardoor het kazerneterrein
goed bij deze structuur aansluit. Ook
nu nog hebben het wachtgebouw
en het hospitaalgebouw de meeste
representatieve uitstraling. Een aantal
woningen en gebouwen aan de rand
van het terrein zijn verdwenen en
daarvoor in de plaats zijn geen nieuwe
representatieve gebouwen gekomen.
Bovendien is het exercitieterrein door
het te asfalteren een deel van zijn
representativiteit kwijtgeraakt.
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Afb. 5.23 Profielen van de locatie omstreeks 1915

Afb. 5.24 Profielen van de locatie omstreeks 2010

PROFIELEN
In de profielen is de ruimtelijke opzet
van het paviljoensysteem duidelijk
zichtbaar. Tussen alle gebouwen
is veel open ruimte gelaten. Als je
de profielen van omstreeks 1915
vergelijkt met die van 2010 dan zijn er
opmerkelijk weinig verschillen. Dit is
te verklaren door het feit dat nog veel
van de oorspronkelijke bebouwing
op het terrein aanwezig is. Maar
ondanks dat er ook veel gebouwen
zijn gesloopt en ook een groot aantal
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nieuw gebouwd zijn is de structuur
bewaard gebleven. Verder valt op
dat de meeste bebouwing op het
kazerneterrein één, twee of maximaal
drie bouwlagen telt. Het aantal
bouwlagen heeft een directe relatie
met de functie en de representativiteit
van de bebouwing.

FUNCTIES
1 Wachtgebouw		
2 Kantinegebouw		
3 Logiesgebouw		
4 Exercitieloods		
5 Hospitaalgebouw		
6 Keukengebouw		
7 Eetzaal			
8 Badgebouw		
9 Gymnastiekgebouw		
10 Woning
11 Paardenstallen
* Overige bebouwing; Magazijnen,
Privaatgebouwen, Garages.		

Afb. 5.25 Kaart met de functies van gebouwen omstreeks 1915

OUDE FUNCTIES
Door het ruim bemeten exercitieterrein
en de vrijstaande gebouwen maakte
de kazerne een zeer ruimtelijke indruk.
Wie het kazernecomplex door de
hoofdingang betrad, zag meteen na
binnenkomst links het wachtgebouw
liggen en rechts het kantinegebouw.
De weidse appèlplaats werd aan de
zuid en de westzijde omgeven door
telkens twee legeringsgebouwen
voor de soldaten. Deze vier identieke
paviljoens werden vernoemd naar
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koningin Wilhelmina (Wilhelmina,
Helena, Pauline en Maria). Veertig
meter achter elk paviljoen lag een
privaatgebouw. Zowel achter de
twee paviljoens aan de zuidzijde
van het kazerneterrein als achter de
twee paviljoens aan de westzijde
bevonden zich een exercitieloods,
bestemd voor het houden van
exercities en andere oefeningen. Het
keukengebouw lag centraal tussen de
vier paviljoens op de zuidwestelijke
hoek van het exercitieterrein. Achter

het keukengebouw bevonden zich een
scherm- en gymnastieklokaal en een
badgebouw. In de zuidoostelijke hoek,
tussen het wachtgebouw en paviljoen
I, lag het stalgebouw. Verspreid over de
kazerne lagen nog een wapenmagazijn,
een patronenmagazijn en een
magazijn voor ontplofbare stoffen.
In de uiterste zuidoosthoek van het
complex lag de voormalige villa
van het echtpaar Zegers, deze werd
gebruikt als kantoorruimte en woning
voor de Genie.

FUNCTIES
1 Hotel			
2 Ontspanningsgebouw		
3 Lesgebouw			
4 Sportgebouw		
5 Keukengebouw		
6 Officierskantine
7 Marechausseegebouw		
* Overige bebouwing; Magazijnen,
Garages, Benzine station.		

Afb. 5.26 Kaart met de functies van gebouwen omstreeks 2010

NIEUWE FUNCTIES
Bijna de gehele oorspronkelijke
setting van de kazerne is nog
aanwezig. De hoofdingang met aan
een kant het wachtgebouw en aan
de andere kant het kantinegebouw
voor de officieren, de appèlplaats met
vier identieke legeringpaviljoens en
veertig meter achter de paviljoens
liggen de toiletgebouwtjes en
exercitieloodsen. Door de vele interne
verbouwingen heeft de authenticiteit
van de inwendige structuur aan

kwaliteit ingeboet. De gebouwen
van 1910-1915 zijn alle waardevol.
Een belangrijk deel is aangewezen als
rijksmonument. Ook de appèlplaats
met de rij eikenbomen valt onder
rijksbescherming. De staat en de
historische waarde van de gebouwen
na 1945 is wisselend. Van de jongere
bebouwing hebben met name de
officierskantine aan de zuidzijde van
het terrein, de ontspanningsruimte
aan de noordzijde van het terrein
en het sportgebouw aan de

zuidwestzijde van het terrein
kwaliteit in cultuurhistorische zin.
Naast deze bebouwing is er ook een
nieuw keukengebouw, lesgebouw
en hotel gebouwd. Bovendien heeft
het voormalige hospitaal een nieuwe
functie als marechausseegebouw
gekregen. Tegenwoordig zijn bijna
alle gebouwen op het kazerneterrein
in gebruik door de gemeente Venlo.
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Afb. 5.27 Bebouwingskaart omstreeks 1915

GEBIEDSONTWIKKELING
Het
kazernecomplex,
dat
op
3 november 1913 in gebruik
werd genomen, bestond uit een
groot wachtgebouw, vier grote
troepengebouwen
(Wilhelmina,
Helena, Paulina en Maria), een
keukengebouw,
exercitieloodsen,
gymnastieklokalen, een badinrichting
en stallen voor de paarden van
de bereden officieren. De kazerne
werd gebouwd op de plaats van het
voormalige Fort Sint-Michiel. De villa
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van Zegers-de Rijk werd opgenomen
in de bebouwing. Twee jaar na de
voltooiing van de bouw van de
kazerne werd het complex uitgebreid
met een militair hospitaal. Amper
tien jaar nadat het in gebruik werd
genomen kreeg het militaire hospitaal
een geheel nieuwe bestemming. In
1925 besloot de Minister van Oorlog
tot de opheffing van de militaire
hospitalen in Venlo en Harderwijk.
De Militaire Geneeskundige Dienst
bleef tot de sluiting van de kazerne

Afb. 5.28 Bebouwingskaart voor WO II

in 2002 in het voormalige hospitaal
gehuisvest. De rest van het gebouw
werd voor andere militaire doeleinden
gebruikt. Met ingang van 1 mei 1947
nam de Koninklijke Marechaussee
haar intrek in het vroegere
hospitaal.
Het
oorspronkelijke
marechausseegebouw
aan
de
Roermondsepoort was bij de
bombardementen eind 1944 zwaar
getroffen. Geheel vrijstaand van het
hospitaal werd op de hoek van de
huidige Kazernestraat en Horsterweg

Afb. 5.29 Bebouwingskaart voor de Koude Oorlog

een dubbele woning gebouwd.
Hierin waren de administrateur en de
hoofdverpleger met hun gezinnen
gehuisvest. In de loop der jaren zouden
er enige gebouwen bijgebouwd
worden zoals logiesloodsen en in
1947 een BOS-pomp, maar ook
verdwijnen zoals het keukengebouw
en de villa die verloren gingen door
oorlogsgeweld. De oorspronkelijke
opzet is tot op de dag van vandaag
grotendeels bewaard gebleven. Vanaf
de jaren vijftig worden nog enkele

gebouwen toegevoegd, verdwijnen
er enkele en worden voornamelijk
de gebouwen intern aangepast. De
eerste bekende militaire bouwwerken
meegerekend heeft men op de locatie
van de Frederik Hendrikkazerne ruim
vijfhonderd jaar militaire historie.
Intussen zijn de militairen geheel uit
Venlo verdwenen. In 2002 vertrok
de laatste militair uit Venlo en werd
de kazerne in 2007 gesloten. Het
terrein werd door de gemeente Venlo
gekocht die het opnieuw wil inrichten

Afb. 5.30 Bebouwingskaart omstreeks 2010

tot Kazernekwartier en komt er onder
andere een nieuw voetbalstadion,
een evenemententerrein en verhuist
de vestiging van Holland Casino
vanaf het industrieterrein naar dit
Kazernekwartier.
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Afb. 5.31 Kaart infrastructuur kazerneterrein omstreeks 1915

INFRASTRUCTUUR
De
infrastructuur
van
het
kazerneterrein
is
omstreeks
1915 nog zeer beperkt. Vanaf de
hoofdentree loopt er een weg
rondom het exercitieterrein tot aan
de legeringsgebouwen. De meest
representatieve gebouwen worden
door deze infrastructuur ontsloten.
Door de steeds belangrijkere rol die
auto gaat spelen in de samenleving,
zie je ook dat militaire voertuigen
een steeds belangrijkere rol gaan
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Afb. 5.32 Kaart infrastructuur kazerneterrein omstreeks 2010

spelen binnen het kazerneterrein.
Tegenwoordig zijn alle gebouwen
te bereiken met een voertuig,
hetgeen ervoor gezorgd heeft dat
de infrastructuur een prominente rol
inneemt op het kazerneterrein. Een
relatief groot gebied is geasfalteerd
in vergelijking met de oude situatie,
wat ten kosten is gegaan van het
groen. Door de komst van de
militaire rijopleiding naar de Frederik
Hendrikkazerne is dit beeld nog
eens extra versterkt, omdat hiervoor

bijna het gehele exercitieterrein is
geasfalteerd.

Afb. 5.33 Kaart groenstructuur kazerneterrein omstreeks 1915

GROENSTRUCTUUR
De paviljoenstructuur wordt mede
gekenmerkt door het vele groen
dat zich tussen de verschillende
gebouwen bevind. Deze groene en
ruimtelijke structuur was ook op de
Frederik Hendrikkazerne aanwezig.
Maar in de loop der jaren heeft het
groen plaats moeten maken voor
nieuwe gebouwen en voornamelijk
nieuwe infrastructuur. Dit heeft ertoe
geleid dat alleen de randen van het
kazerneterrein echt groen gebleven

Afb. 5.34 Kaart groenstructuur kazerneterrein omstreeks 2010

zijn. Het gaat hierbij vooral om ruimtes
met
restgroen,
groenstructuren
die niet voor een bepaalde functie
te gebruiken zijn. Zeker door de
asfaltering van het exercitieterrein,
voorheen een grote grasvlakte, heeft
het kazerneterrein veel van zijn
natuurlijke uitstraling ingeleverd. De
ruimtelijk opzet is echter nog wel op
het kazerneterrein aanwezig.
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Afb. 5.35 Kaart met de representatieve gebouwen omstreeks 1915

KAZERNE 1915
Op het kazerneterrein vormen het
wachtgebouw en het exercitieterrein
de meest representatieve ruimtes.
Het exercitieterrein is de plek waar
de belangrijkste militaire activiteiten
plaatsvinden en de belangrijke
gebouwen zijn hier dan ook aan
gesitueerd. Bovendien zijn alle
entree van deze gebouwen ook
gericht op het exercitieterrein. Dit
geldt niet voor de representatieve
bebouwing die zich ook aan de rand
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Afb. 5.36 Kaart met de gebouwenentrees omstreeks 1915

van het kazerneterrein bevindt.
Zowel het wachtgebouw als het
kantinegebouw, die zich zowel aan
de rand van het kazerneterrein als
aan het exercitieterrein bevinden
hebben aan beide zijden entrees.
Daarbij is de voorzijde van het
gebouw naar de omgeving gericht
en niet op het exercitieterrein. Ook
de
representatieve
bebouwing,
als de voormalige villa en het
hospitaalgebouw zijn gericht op de
directe omgeving. Dit komt terug

in de entrees van deze gebouwen
omdat deze aan de buitenzijde van
het kazerneterrein gesitueerd zijn.
Ruimtes zijn functioneel bruikbaar
en duidelijk gedefinieerd, zoals het
exercitieterrein. Bovendien worden
ze omsloten door gebouwen met een
representatieve uitstraling, waardoor
het ruimtelijk overzichtelijke gebieden
worden. Dit alles om de discipline, die
op een militair terrein noodzakelijk
wordt geacht, te kunnen controleren
en handhaven.

Afb. 5.37 Kaart met de representatieve gebouwen omstreeks 2010

KAZERNE 2010
Tegenwoordig is het exercitieterrein
door het verdwijnen van de
militairen en de komst van de
gemeenteambtenaren
zijn
representatieve functie op het
terrein grotendeels kwijtgeraakt.
Hoewel de oriëntatie van de
bebouwing nauwelijks is gewijzigd,
is de representativiteit door de
functieverandering wel veranderd.
Naar buiten toe communiceren
het
voormalige
hospitaal
en

Afb. 5.38 Kaart met de gebouwenentrees omstreeks 2010

wachtgebouw nog altijd het meest
en deze zijn daarmee ook het meest
representatief. Op het kazerneterrein
zijn het naast deze gebouwen ook
vooral de legeringsgebouwen die een
meer representatieve karakter hebben
gekregen. Van de nieuwe bebouwing
heeft alleen het hotel een enigszins
representatieve uitstraling. Doordat
de oude gebouwen niet structureel
zijn veranderd, omdat het voor de
nieuwe functies niet noodzakelijk
was, bevinden de entrees zich nog

altijd op de zelfde plaats gericht naar
het exercitieterrein. Ook de latere
gebouwen worden richting het
exercitieterrein ontsloten, wat aansluit
bij de interne kazernestructuur.
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Afb. 5.39 Kaart symmetrie kazerneterrein omstreeks 1915

SYMMETRIE

Het kazerneterrein is ontworpen
vanuit een bepaalde symmetrieas.
Zo bevindt zich een spiegelas
tussen twee legeringsgebouwen
en een exercitieloods. Maar ook
over het exercitieterrein, waarbij de
legeringsgebouwen en exercitieloods
aan de zuidzijde gespiegeld zijn aan de
legeringgebouwen en exercitieloods
aan de westzijde. De privaatgebouwen
achter
de
legeringsgebouwen
maakte ook deel uit van deze
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Afb. 5.40 Kaart symmetrie kazerneterrein omstreeks 2010

structuur en ook het keukengebouw
lag op spiegelsymmetrieas van
het exercitieterrein. Bij alle latere
bebouwing is geen rekening meer
gehouden met dit uitgangsprincipe,
waardoor de structuur van het
terrein enigszins vertroebeld is
geraakt. Ook in de gebouwen zelf
is vaak een symmetrieas terug
te vinden. Zo komen deze terug
in de meeste oude gebouwen,
zoals alle legeringsgebouwen, het
wachtgebouw, de exercitieloodsen en

het hospitaalgebouw. In de nieuwere
bebouwing zijn deze symmetrieassen
niet meer te zien.

Afb. 5.41 Kaart monumentenstatus

MONUMENTEN
Op
het
kazerneterrein
staan
tegenwoordig een groot aantal
monumentale
gebouwen.
Zo
hebben
het
voormalig
wachtgebouw/hoofdgebouw
het
voormalig kantinegebouw voor de
onderofficieren/soldatenmess,
de
twee voormalige exercitieloodsen/
garageloodsen, drie voormalige
privaatgebouwtjes en het vroegere
hospitaal de monumentenstatus.
Het zijn ook deze gebouwen, die

samen met de legeringsgebouwen
(paviljoens), de ruimtelijke opzet
van het terrein bepalen. Daarnaast
zijn ook de beide hekpijlers bij de
ingang van de kazerne en de beide
hekpijlers met daaraan muurresten
van het voormalige fort Sint Michiel
beschermd. Van de militaire aanleg is
het centraal gelegen exercitieterrein
met aan de noordzijde laanbeplanting
ook als beschermd bestempeld.
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Afb. 5.42 Voor- en achteraanzicht van het wachtgebouw

HET WACHTGEBOUW
Van de beschermde gebouwen
heeft het wachtgebouw, zoals past
in de filosofie die ten grondslag ligt
aan de paviljoenbouw, de meest
imponerende architectuur.
Het
wachtgebouw kan ook gezien
worden als het hoofdgebouw van
het kazerneterrein. Het telt twee
bouwlagen plus een bovenverdieping.
In de voor- en achtergevel bevinden
zich drie topgevel met elk een
zadeldak met wolfseinde. De
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voorgevel van het gebouw aan de
straatzijde is symmetrisch ingedeeld.
Het middendeel springt vanaf de
tweede verdieping terug. In de
eerste bouwlaag bevindt zich in
het midden de ingangportiek met
een rondboogvormige toegang in
hardsteen. De bovenzijde van de
rondboog heeft een hardstenen plaat
met daarop de naam Frederik Hendrik
Kazerne. In de eerste bouwlaag is
over de hele gevelbreedte de plint
afgezet met een band van hardsteen.

Het vooruitspringende middendeel
van de voorgevel heeft een balkon
met balustrade met bakstenen
kanteelachtige
kolommen.
De
achtergevel van het wachtgebouw
is vrijwel symmetrisch ingedeeld.
De plint is afgezet met een band
hardsteen. Het middendeel en het
linker en rechter geveldeel lopen uit
in een topgevel. Het rechter geveldeel
springt iets vooruit en is iets smaller
dan het linker.

Het wachtgebouw had verschillende
functies. Op de begane grond waren
de ruimtes voor de wachtcommandant
en de wacht voor de soldaten
gesitueerd en verder verblijfplaatsen
voor arrestanten en zieken, een vertrek
voor een arts en geweermakers- en
rijwielherstelplaatsen. De begane
grond herbergde hiermee een
hiëarchische gezien vrij breed palet
aan functies. Op de eerste verdieping
bevonden zich de kantoren van de
verschillende commandanten en de
adjudanten- onderofficiers. Verder
waren hier een verenigingslokaal en
de wacht voor officieren te vinden.
Ook waren er enkele leslokalen,
waarin gedurende de wintermaanden
les werd gegeven. Hier zetelde
dus vooral de hogere in rang
zijnde militairen. De zolder van het
wachtgebouw was vooral bedoeld als
bergruimte, maar er waren ook enkele
logeerkamers ingericht. Het gebouw
bestaat uit allemaal aparte kamers.
Hierdoor is controle eenvoudig.
Doordat eenieder een eigen plek
had binnen het gebouw was het
voor hoogste officieren makkelijk
toezicht te houden en zo discipline te
handhaven.

Afb. 5.43 Schematische plattegronden van het wachtgebouw
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TAPIJNKAZERNE TE MAASTRICHT

		Een militaire enclave op een van de mooiste plekken van Maastricht

INLEIDING
Maastricht is een van de oudste
steden van Nederland, waarvan de
geschiedenis terug gaat tot voor
het begin van onze jaartelling. De
stad is ontstaan ten noorden van de
uitmonding van de Jeker in de Maas.
De naam Maastricht is afgeleidt van
het Latijnse ‘Trajectum ad Mosam’,
wat letterlijk ‘doorwaadbare plaats
in de Maas’ betekent. Dit slaat terug
op de plek waar de Romeinen
destijds een houten brug over de

Maas bouwden. Op bijna dezelfde
plek staat tegenwoordig de Sint
Servaasbrug, door de geschiedenis
heen ook wel de Maasbrug genoemd.
De Maasbrug was onderdeel van de
Via Belgica. Deze heerweg was lange
tijd een van de belangrijkste wegen in
noordwest Europa voor militaire- en
handelsdoeleinden. De ligging op de
kruising van de Maas en de Via Belgica
zorgde voor een sterke strategische
positie, waardoor Maastricht tot een
van de belangrijkste Vestingssteden

uitgroeide. Als gevolg hiervan bleek
de stad een gewild bruggenhoofd
voor vreemde overheersers, waardoor
Maastricht gedurende de geschiedenis
vaak het toneel was van belegeringen.
Toch duurde het tot 1567, voordat er
voor het eerst een garnizoen in de
stad werd aangelegd. Dit gebeurde
door landvoogdes Margaretha van
Parma als reactie op onlusten tussen
de protestanten en de katholieken. Dit
was het beginpunt van vier eeuwen
garnizoengeschiedenis.

COMPARATIVE STUDIES

149

In Maart 1579 verscheen de Spaanse
bevelhebber Parma met zijn leger
voor Maastricht. Door een speling van
het lot had de Lotharing Sebastian
Tapijn het bevel over de verdediging.
De regerend gouverneur Melchiot
Schwarzenberg van Heerlen had
onvoldoende militaire capaciteiten,
terwijl de door prins van Oranje
aangewezen verdediger François
de la Noue de stad niet meer tijdig
kon bereiken. Op 29 Juni 1579 werd
Maastricht door de Spanjaarden
veroverd, tijdens de belegering
kwam Sebastian Tapijn om het leven.
Later werd in 1934 de kazerne in De
Kommen naar hem vernoemd. In
1632 werd Maastricht onder leiding
van Frederik Hendrik herveroverd
van de Spanjaarden. Een nieuwe
verover poging van de Spanjaarden
in 1638 werd in de kiem gesmoort. De
Franssen waren in 1673 wel succesvol
bij de verovering in Maastricht. De
stad werd dit keer verrassend snel
veroverd. Dit was vooral te danken

Afb. 6.1 Belegering van Maastricht door Parma in 15796.1

aan de nieuwe aanvalstechniek
van de militaire ingenieur Vauban.
Deze werd gekenmerkt door de
stelselmatige
toepassing
van
loopgraven. Verder plaatste hij twee
batterijen belegeringsgeschut op de
noordhelling van de Sint-Pietersberg.
Op deze manier kon hij over de
verdedigingswerken heen schieten.
Vauban zou tijdens de Franse
bezetting een belangrijke rol spelen
bij het herstel en de verbetering van
de verdedigingswerken.
Afb. 6.2 Impressie van het wachtgebouw van de Tapijnkazerne6.2
6.1 Deel uit een gravure door van G. Braun en F.
Hogenberg - Limburgse museum Venlo.
Canon van Limburg - Vestingstad Maastricht
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6.2 Maastrichts Silhouet no. 59 ‘De Tapijnkazerne’ blz. 22
Oorspronkelijk uit de Limburgse Koerier van 29
November 1916

Afb. 6.3 Kaart van Maastricht als vestingstad omstreeks 1850

de STAD Maastricht
In het jaar 1229 kreeg Maastricht de
stedelijke rechten door de Brabantse
hertog Hendrik I toegewezen.
Opvallend genoeg zat hier het
stadsrecht in juridische zin niet bij. Wel
kreeg Maastricht het recht de stad te
ommuren. Omstreeks 1250 verscheen
de eerste stadsmuur rondom
Maastricht. Hierbij werd ook de
Romeinse vicus Wyck ommuurd. Vanaf
nu zouden zij als een stad door het
leven gaan, daar waar voorheen Wyck

als bruggenhoofd voor Maastricht
diende. Al vrij snel na de bouw van de
eerste stadsmuur barstte de stad uit
zijn voegen. Dit leidde aan het eind
van de 14e eeuw tot de bouw van
een tweede stadsmuur, waarmee de
stad in oppervlakte verdrievoudigde.
Vanaf 1567 zouden er voor het eerst
garnizoenen in de stad gehuisvest
worden, dit gebeurde voornamelijk in
kazernes en kloosters. Hedendaagse
straatnamen zoals onder andere
‘Achter de Barakken’ refereren hier nog

steeds aan. Soldaten werden in onder
anderee het Bonnefanten-, Kruisheren
en Minrebroederklooster gehuisvest.
In de loop van de 17e eeuw nam
de vuurkracht van het geschut
enorm toe. De stadsmuren waren
hier onvoldoende tegen bestand,
waardoor er de noodzaak ontstond om
de vijand verder van de stadsmuren af
te houden. Hierdoor ontstonden er
allerlei buitenwerken rondom de stad
in de vorm van ravelijnen, bastions en
inundatiekommen.
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Afb. 6.4 Kaart van Maastricht omstreeks 1924

Als gevolg van gewijzigde strategische
inzichten, nam het militaire belang
van de vestingstad af. Hierdoor werd
het garnizoen in Maastricht vanaf
1840 stelselmatig afgebouwd. Dit
leidde uiteindelijk tot de opheffing
van de vestingstatus in 1867. Vanaf
dat jaar werd er begonnen met de
ontmanteling van de vestingwerken.
In de periode hierna was het gebied
De Kommen in militaire handen en
diende het gebied als oefenterrein
en zweminrichting. Door de dreiging
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van de Eerste Wereldoorlog nam de
belangstelling voor de strategische
positie van Zuid-Limburg weer toe.
Dit leidde in 1901 tot het besluit om
Limburg niet geheel onverdedigd te
laten. In 1904 werd door het Ministerie
van Oorlog besloten tot de bouw van
een nieuwe kazerne te Maastricht. Er
werd pas in tweede instantie gekozen
voor de locatie op de hoger gelegen
delen van De Kommen ten zuiden
van de stad. Het besluit stuitte op veel
tegenstand binnen de gemeenteraad

en de bevolking. De gemeenteraad
was namelijk van mening ‘dat door
dien bouw het gemeentebelang ten
zeerste zou worden geschaad’6.3. Het
gebied van De Kommen werd namelijk
omschreven als ‘een van Nederlands
schoonste natuurplekken’6.4. Verder
verloor de stad hierdoor een uniek
terrein voor sportmanifestaties en
feestelijkheden. Tot slot hadden de
bewoners van het Villapark verwacht
dat het een rustige buurt met een
‘deftig cachet’ zou blijven. Dit alles

6.3 Maastrichts Silhouet no. 59 de Tapijnkazerne blz. 17
Oorspronkelijk citaat uit een brief van 24 November
1915 van de gemeenteraad aan de minister

6.4 Maastrichts Silhouet no. 59 de Tapijnkazerne blz. 15
Oorspronkelijk citaat uit De Nieuwe Courant van 17
september 1915

Afb. 6.5 Kaart van Maastricht omstreeks 2012

heeft niet mogen baten, de kazerne
kwam er toch. Aangezien de kazerne
gebouwd werd op de voormalig
buitenwerken van de stad, moesten
de kommen werden aangevuld met
grond. Ook werd de Jekerarm door dit
gebied in 1908 gedempt. De nieuwe
kazerne werd begrensd door de Jeker
aan de westzijde, de stadsmuur & het
(herten)park aan de noordzijde en
de Villawijk aan de oostzijde. Alleen
de zuidzijde bleef open. Tot slot
verplaatste het oefenterrein zich naar

een locatie ten zuiden van de kazerne
(afb. 6.4). In de periode vanaf de
ontmanteling van de vestingwerken
in 1867 tot nu, zou Maastricht alsmaar
groeien tot stad van formaat. Het
kazerneterrein werd als gevolg
hiervan opgeslokt door de stad. Aan
de enige open zijde van de kazerne
verscheen een drukke ringweg met
bebouwing, waardoor het gebied nog
meer een gesloten enclave werd. Zo
verscheen er een politiebureau op
de plek waar voorheen het bastion

Brunswijk (Lunet la Royale) stond
en op de naastgelegen kavel waar
vroeger het Jekerbastion stond werd
een sportterrein voor de kazerne
ingericht. Het oefenterrein ten zuide
van het kazerneterrein verdween
net als alle andere militaire functies
in de stad, waardoor de militaire
activiteiten binnen Maastricht zich op
een locatie zouden concentreren. Ook
dit laatste versterkte het karakter van
de gesloten militaire enclave binnen
de stad.
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Afb. 6.6 Bebouwingskaart omstreeks 1850

BEBOUWING
Tot de opheffing van de vestingstatus
van Maastricht in 1867 was het voor
de stad niet toegestaan om buiten
de stadsmuren te bouwen. Het leven
van de Maastrichtenaar speelde zich
in die tijd af binnen de stadsmuren.
Alle
benodigde
voorzieningen
waren dan ook in de stad terug te
vinden. Verder was Maastricht door
de goede geografische ligging een
echte handelsstad. Het is dan ook
niet verassend dat de welvarende
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stad binnen de stadsmuren nagenoeg
helemaal vol gebouwd was. Toch
waren er enkele kleine nederzettingen
buiten de stad te vinden. Deze
nederzettingen bestonden vooral uit
boeren die liever op het platteland
wilden wonen. Zo waren er ook
enkele boerderijen gevestigd aan de
voet van de Sint Pieter net ten zuiden
van het gebied De Kommen. Deze
boerderijen waren hier al gevestigd
voordat de buitenwerken werden
gerealiseerd. Zij wensten daarom

geen plaats te maken, ook al stonden
zij dicht op de verdedigingswerken
van de stad. Dat dit wellicht niet zo
verstandig was bleek wel tijdens de
Belgische Opstand (1830-1839). De
omstreden Generaal Dibbets, wiens
lege grafmonument zich op de
paradeplaats van de Tapijnkazerne
bevindt, had geen mededogen met
twee molens die volgens hem het
zicht van de verdedigingstorens
belemmerde. De molens werden dan
ook zonder pardon neergehaald.

Na de opheffing van de vestingstatus
in 1867, kon de van oudsher compacte
Middeleeuwse stad eindelijk uit zijn
voegen barsten. De ingenieur Frederik
Willem van Gendt kreeg de taak een
plan te maken voor de slechting van
de vestingwerken en het herstel van
de relatie tussen de oude binnenstad
en het buitengebied. Een van die
plannen was om woningbouw te
realiseren op het oostelijk deel van de
voormalig inundatiekommen. Vanaf
1867 werd er dan ook begonnen met

Afb. 6.7 Bebouwingskaart omstreeks 1924

het geschikt maken van dit gebied
voor woningbouw. De voornaamste
taak hierbij was het egaliseren van
de bodem. Aan het eind van de
19e eeuw werd hier de Villawijk
gerealiseerd. Niet alleen op deze
locatie, maar om de hele stad begon
langzaam bebouwing te verijzen. Ook
de omringende dorpen begonnen
in omvang toe te nemen. Een
annexatie van omringende dorpen
kon dan ook niet uitblijven. Bij de
eerste annexatiegolf in 1920 werden
Limmel, Heugem, Oud-Vroenhoven
en Sint Pieter ingelijfd. Bij de tweede
annexatiegolf in 1970 voegden Heer,
Amby, Itteren en Borgharen zich bij de
gemeente Maastricht. Opvallend aan
de huidige bebouwing is dat de voet
van de Sint Pieter aan de zuidzijde
van de stad duidelijk te herkennen
is. Verder wijst de grove bebouwing
aan de noordzijde van de stad op de
vestiging van industrie. Dit was dan
ook de meest geschikte locatie aan de
Maas in de nabijheid van het station.

Afb. 6.8 Bebouwingskaart omstreeks 2012
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INFRASTRUCTUUR
De belangrijkste wegen rondom 1850
waren de van oorsprong Romeinse
heerwegen. De Via Belgica die van
Keulen tot aan Boulogne sur Mér liep
doorkruiste Maastricht. Dit zijn de
wegen die de stad in Oostelijke en
Zuidwestelijke richting verlaten. De
Maasbrug vormde lange tijd de enige
vaste oeververbinding tot aan de
Noordzee. De Noordelijke route aan
de west- en oostzijde van de Maas zijn
de heerwegen naar respectievelijk
Nijmegen en Xanten. Via deze wegen
werden andere belangrijke steden
in de regio zoals Roermond, Heerlen
en Valkenburg met Maastricht
verbonden. Tot slot was er nog een
belangrijke route in zuidelijke richting
naar Luik. Een andere belangrijk
infrastructureel element op deze kaart
is de eerste spoorlijn in Zuid-Limburg.
Dit was de spoorwegverbinding met
Aken uit 1843. Later werd in 1865
deze spoorweg uitgebreidt met een
verbinding in Noordelijke richting

Afb. 6.9 Kaart van de infrastructuur omstreeks 1850

naar o.a. Roermond en Venlo, zoals
te zien is op de kaart van omstreeks
1924. Opvallend hierbij is het
goederenstation ten behoeve van de
industrie aan de noordwestzijde van
de stad. Ook was er in deze tijd een
tramlijn langs de westzijde van de
stad. Ten behoeve van de groeiende
industriestad werden er naast de
rivieren kanalen gegraven, omdat
deze altijd een constant waterpeil
hadden en daardoor een zeker
verbinding over het water vormde.
Afb. 6.10 Kaart van de infrastructuur omstreeks 1924
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Afb. 6.11 Kaart van de infrastructuur omstreeks 2012

Door de opkomst van de industrie
en de mijnbouw, die omstreeks
1910 pas echt goed op gang kwam,
ontwikkelde het wegennet in ZuidLimburg zich exponentieel. Als gevolg
van de mijnbouw groeide veel steden
in de regio snel en inherent groeide
de infrastructuur mee. Op de kaart
van het hedendaagse Maastricht
valt op dat de van oorsprong radiale
infrastructuur nog steeds aanwezig
is, maar dat deze wegen inmiddels
verbeterd zijn. De belangrijkste

verbetering van een van oorsprong
oude route is die van de autosnelweg
A2, die sinds 1960 door de stad heen
loopt. Opvallend is wel dat deze aan
de oostzijde van Maastricht loopt. Dit
is namelijk de van oudsher minder
ver ontwikkelde kant van de vicus
Wyck. Verder valt op dat de tramlijn
volledig is verdwenen, net als het
goederenstation ten behoeve van de
industrie. Deze hadden blijkbaar door
de jaren heen hun functie verloren.
Tot slot is er een ringweg om het oude

stadscentrum heen gelegd om aan de
toenemende verkeersdruk te kunnen
voldoen. Hiervoor werden enkele
nieuwe bruggen gerealiseerd. Een van
die nieuwe oversteken over de Maas is
de J.F. Kennedybrug. Deze verbindt
het voormalig Ceramique terrein met
de Prins Bisschopsingel. Belangrijke
consequenties hiervan waren dat
deze ringweg de Villawijk als het ware
in tweeën splitste en deze drukke weg
een versterkte grens vormde voor de
Tapijnkazerne aan de zuidzijde.
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GROENSTRUCTUUR
Doordat er tot de afschaffing van
de vestingstatus niet buiten de stad
mocht worden gebouwd voor stad,
was deze bijna volledig volgebouwd.
Dit had natuurlijk ook gevolgen voor
de hoeveelheid groen in vestingstad.
Er was dan ook nauwelijks sprake van
prive of openbaar groen. Helemaal
in het Zuiden van de stad aan de
westelijke Maasoever was er sprake
van een klein stukje park. Bomenrijen
rondom het Vrijthof zorgde ook voor
een enigszins groene uitstraling van
dit plein. Al hadden deze bomen
vooral een beschuttende functie.
Voor de rest was er vooral sprake van
argrarisch groen. Dit groen diende
vooral voor de zelfvoorziening van
de stad en voor de handel, maar
een echte vorm van betekenis mag
het niet hebben gehad. De grotere
stukken argrarisch groen bevonden
zich namelijk buiten de stad, bij de
boeren nederzettingen. Daar waar
de stad nog allerlei andere manieren

Afb. 6.12 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1850

had om je brood mee te verdienen,
was de landbouw de manier om
de kost te verdienden voor deze
boeren. Zij kwamen dan ook alleen
naar de stad om hun producten te
verhandelen. Na de afschaffing van
de vestingstatus in 1867 ontstaat er
veel openbaar en prive groen rondom
de oude stadskern. Aangezien
alleen de vestingswerken werden
ontmanteld en de bebouwing in
de stad niet werd afgebroken is er
geen toename van groen in de oude
Afb. 6.13 Kaart van de groenstructuur omstreeks 2012
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Afb. 6.14 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1924

stadskern waarneembaar. Hier was
simpelweg geen plaats voor. Om
aan de Maastrichtenaren tegemoed
te komen voor het weinige groen
in de binnenstad, werd de ring
van buitenwerken net buiten de
stadsmuur veelal tot openbaar groen
gepromoveerd. Op de kaart van
omstreeks 1924 is dit het duidelijkst
waarneembaar aan de zuidzijde van
de stad. Hier ontwikkelde zich een
prachtig natuurgebied, dat voor
vele doeleinden gebruikt werd. Het

werd als recreatiegebied gebruikt
om bijvoorbeeld te zwemmen.
De Militaire zweminrichting was
hierbij in de hoofdarm van de Jeker
gevestigd, terwijl de burgerij het met
de vertakking aan de westoever van
de Maas moest doen. Verder diende
het gebied als een evenementenen
sportmanifestatieterrein.
Tot
slot kwamen er zelfs herders met
hun schapen naar dit gebied om
te ontspannen. Dit gebied zou zich
later doorontwikkelen tot de huidige

stadsparkengordel. Verder valt op dat
de enige overgebleven vestingwerken
op de kaart van omstreeks 1924 zich
later ontwikkeld hebben tot het
natuurgebied de Hoge Fronten dat
te zien is op de kaart van hedendaags
Maastricht. Tot slot moet er bij de
kaart van 2012 vermeld worden dat
de open vlakken rondom de stad
veelal uit argrarisch groen bevatten.
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MORFOLOGIE
De eerste nederzetting die later zou
uitgroeien tot de stad Maastricht is
onstaan net ten noorden van de plek
waar de Jeker in de Maas uitmondt.
De Sint-Pietersberg met zijn steile
hellingen ligt hier ten Zuiden van.
Maastricht bevindt zich eigenlijk in
een soort van kom. Deze is gevormd
doordat de Maas gedurende de
geschiedenis een aantal terrassen
heeft uitgeslepen als gevolg van
erosie. Uitzondering hierbij is het
stadsdeel Wyck dat ten oosten van
de Maasoever ontstond op een
grotendeels wat hoger gelegen
stuk grond. Het Maasdal is voor het
ontstaan van Maastricht een nog
zeer dicht bebost gebied, maar na de
komst van de Romeinen wordt het
gebied geleidelijk aan ontgonnen.
,waardoor de grond minder vast
werd. Een impressie van hoe de stad
er in die tijd uit moet hebben gezien
moet hebben in de tijd van de eerste
stadsmuur is te zien op afb. 6.15.

Afb. 6.15 Maquette van Maastricht in de Romeinse tijd6.6

Maastricht zou hierna uitgroeien
tot een vestingstad van formaat
met twee stadsmuren en tal van
buitenwerken. ‘De uitbouw van de
vestingstad is in de 17de en 18de
eeuw volledig afgestemd op de
geografische omstandigheden van
het omringende landschap’6.5. De
hoogteligging van het terrein en de
mogelijkheden om het terrein met
grachten of inundatiebassins onder
water te zetten bepaalde namelijk de
verdedigingswijze van de stad.
Afb. 8.16 Hoogtekaart van Maastricht omstreeks 20126.7
6.5 Citaat uit het Septentrion Maastricht
Historische stadbeelden 01
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6.6 Fragment van de kopie van de Parijse maquette in
het Centre Ceramique te Maastricht
Canon van Limburg - Via Belgica

6.7 Actueel Hoogtebestand Nederland

De positie van deze grachten en
inundatiekommen werden bepaald
door de lokale omstandigheden.
Deze waren immers alleen effectief
op plaatsen waar het water van
de Jeker of Maas heen geleidt kon
worden. Zo zijn er vanaf de 17e
eeuw aan de zuidzijde van de stad
inundatiekommen aangelegd. Deze
bleken tijdens de Franse belegering
in 1673 niet afdoende. De Franse
militaire ingenieur Vauban had
namelijk bedacht om de stad vanaf

Afb. 6.17 De belegering van Maastricht in aanwezigheid van Lodewijk XIV, 16736.8

de Sint Pietersberg te bombarderen.
Onder andere door deze manoeuvre
werd de stad in recordtijd veroverd.
Tijdens de Franse bezetting werden
de verdedigingswerken naar plannen
van diezelfde Vauban aangepast.
Hierdoor werd het defensieve
vermogen van de vesting aanzienlijk
vergroot. Zo werd het Fort Sint
Pieter gebouwd, zodat een dezelfde
manoeuvre als die Vauban had
toegepast in de toekomst niet meer
mogelijk was. Verder vernieuwden
de Fransen de Jekerinundatie aan de
zuidzijde van de stad vrijwel volledig.
Aan de van oudsher hoger gelegen
westzijde van de maas was een
natte linie niet mogelijk. Om deze
zwakkere schakel in de verdediging te
sterken werden er een ondergrondse
mijnenstelsels
aangelegd.
Deze
hadden zowel een defensieve als een
offensieve functie. De hoofdfunctie
van de mijnengangen waren de
onderdrukking
van
vijandelijke
loopgraven.

Afb. 6.18 Hoogtekaart van Maastricht omstreeks 20126.9
6.8 Panoramisch overzicht van de belegering van
Maastricht, door Adam Frans van der Meulen
Canon van Limburg - Vestingstad Maastricht

6.9 Het fort werd in 2010 gerestaureerd en vrij gelegd.
Vestingsvisie Maastricht 2010-2025
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Afb. 6.19 Kaart van de locatie omstreeks 1924

LOCATIE De kommen
Voor de ontmanteling van de
vestingsteden, waren de steden
zelf verantwoordelijk voor de bouw
en onderhoud van de kazernes. De
kazernes werden dan immers ook
binnen de stadsmuren gebouwd.
Vanaf 1870 nam het Rijk deze
taak van de steden over en werd
deze ondergebracht bij de Dienst
der Fortificatiën. Niet alleen de
taakverdeling, maar ook de locaties
van de kazernes veranderde hierdoor.

Daar waar deze voorheen binnen
stadsmuren lagen, werden nieuwe
kazernes voornamelijk buiten de
eigenlijke stadsgebieden gebouwd.
Dit had enige stedenbouwkundige
consequenties tot gevolg. De oude
kazernes binnen de stadsmuren
maakte ook daadwerkelijk deel uit van
de stad. De nieuwe kazernes werden
vakkundig door hekwerken en/of
muren afgescheiden van de stad.
Hierdoor werden de kazernes militaire
enclaves die niet langer aansloten bij

de openbare stadsruimte. Wel werd
er in deze periode goed nagedacht
over wat het sfeerbeeld van een
militaire kazerne zo dicht bij de
burgerbevolking zou moeten zijn.
Het sfeerbeeld moest architectuur
van publiek gezag uitstralen in plaats
van militair machtsvertoon.
Het
complex heeft dan ook de uitstraling
van een vreedzaam ensemble,
die eerder beheersing dan dwang
uitstraalt6.10. Als locatie voor de
Tapijnkazerne werd gekozen voor
6.10 Uit het waardenstellend onderzoek van Res Nova
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Afb. 6.20 Kaart van de locatie omstreeks 2012

het gebied De Kommen. Deze locatie
heeft een idylistische ligging met
zijn ruïnes van vestingwerken, de
Jeker, het stadspark en de Villawijk.
Deze elementen vormen dan ook
meteen de grenzen van de kazerne.
Tevens moest de kazerne zorgvuldig
worden ingepast in het historisch
weefsel. Dit is gebeurt door de statige
volumes goed te proportioneren
en met een zekere speelsheid in de
ruimte te plaatsen. Als men naar
de hedendaagse locatie kijkt is het

eerste dat opvalt de versterkte grens
aan de zuidzijde van het complex,
waardoor het kazerneterrein zich
nog meer afsluit van de openbare
stadsruimte. Aan de zuidzijde van
het kazerneterrein lag lange tijd
een open terrein, maar omvat het
tegenwoordig een drukke ringweg,
een politiebureau en een sportterrein.
Het sportterrein is daarmee ook
het enige nog onbebouwde stukje
grond van de oude vestingwerken.
Door deze historische context is het

gebied deels beschermd en geheel
archeologisch beschermd gebied.
Overigens verandert deze nieuwe
grens niets aan het fysieke geheugen
van de plek. Deze bestaat nog steeds
uit het beeld dat te zien is van de Prins
Bisschopsingel. Aan deze singel liggen
het Wachtgebouw, de voormalig
officieren kantine met parkzone en de
logies met paradeplaats. Dit zijn dan
tevens ook de gebouwen met een
monumentale uitstraling.
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BEBOUWING
Het eerste dat opvalt aan de
oorspronkelijke kazernebebouwing
is de oriëntatie. De bebouwing is
namelijk op het zuidwesten gericht.
Dit is opvallend te noemen, aangezien
hier destijds letterlijk helemaal niets
was. Het kan dus niks te maken
hebben met een (zicht)relatie met de
omgeving. De verklaring kan gezocht
worden in het gedachtegoed achter
het paviljoensysteem. Tijdens de
ontwikkeling hiervan werd in 1902
de Woningwet ingevoerd. Hierin
stond onder andere dat er meer
aandacht besteed moest worden aan
frisse lucht, lichtinval en hygiëne.
Dezelfde principes deden ook hun
intrede bij de nieuwe kazernes
volgens het paviljoensysteem. De
oriëntatie op het Zuiden zorgde dus
voor voldoende daglichtoetreding
in de bebouwing. Verder zijn er op
de kaart van omstreeks 1924 twee
woonwijken te ontdekken, namelijk
het Jekerkwartier en het Villapark. Het

Afb. 6.21 Bebouwingskaart omstreeks 1924

Jekerkwartier ligt in de historische
binnenstad en bestaat vooral uit 17e
en 18e eeuwse bebouwing met een
middeleeuws stratenpatroon. Het
Villapark was voor de welgestelde en
bevatte vooral grote herenhuizen en
villa’s. Omstreeks 1950 kwamen hier
de woonwijken Jekerdal en Biesland
bij. Beide worden gekenmerkt door
lintbebouwing, waarbij Jekerdal
zich ten Zuiden van het nieuwe
politiebureau bevindt en Biesland ten
Westen van het kazerneterrein.
Afb. 6.22 Bebouwingskaart omstreeks 2012
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infrastructuur
Wat
vooral
opvalt
aan
de
infrastructuur omstreeks 1924 is dat
deze gebasseerd is op de historische
context. Zo volgt de weg over het
kazerneterrein de loop van de
verdwenen Jekerarm. Verder is te zien
dat er een weg ten zuiden van het
huidige sportterrein en politiebureau
loopt die exact de vorm van de
voormalig bastions Jeker en Brunswijk
volgt. Tot slot is de Sint Hubertuslaan,
de weg tussen het Villapark en de

Afb. 6.23 Kaart van de infrastructuur omstreeks 1924

kazerne, gelegen op de dijk tussen de
tweede en derde inundatiekom. Deze
weg is aangelegd om de villawijk met
de oude binnenstad te verbinden.
Om dit mogelijk te maken is de oude
Sint Pieterspoort afgebroken en is er
een nieuwe stadspoort aan het einde
van de Sint Hubertuslaan gebouwd.
Dit is de nog steeds bestaande Poort
Waerachtig. Door de plaatsing van
Platanen aan weerszijde van de
Sint Hubertuslaan heeft deze een
imposant karakter meegekregen.
De
grootste
verandering
op
infrastructureel gebied sinds de bouw
van de kazerne is de verandering van
het karakter van de Prins Bisschoplaan.
Deze van oorsprong rustige weg werd
na de bouw van de J.F. Kennedybrug
onderdeel van de ringweg van
Maastricht. Als gevolg hiervan nam
de verkeersintensiteit enorm toe. De
consequentie voor de kazerne was
dat er een tunneltje is aangelegd om
de kazerne met het sportterrein te
verbinden.

Afb. 6.24 Kaart van de infrastructuur omstreeks 2012
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groenstructuur
Op de kaart van omstreeks 1924
is te zien dat het openbare groen
de structuur van de voormalig
buitenwerken rondom de oude
stadsmuur volgt. Ten zuiden van de
stadsmuur op de westelijke Maasoever
bevindt zich nog het restant van
het natuur- en recreatiegebied waar
zoveel ophef over was toen voor de
kazerne voor de locatie De Kommen
gekozen werd. Verder is te zien dat
het argrarisch groen in het gebied
zich buiten deze ‘ring’ van openbaar
groen bevindt. Het prive groen is zeer
gering en beperkt zich tot tuinen in
het Villapark en het hertenkamp aan
de noordzijde van het kazerneterrein.
Als er wordt gekeken naar de kaart
van omstreeks 2012, valt direct op
dat het hertenpark een stuk kleiner is
geworden. Het hertenpark heeft een
deel van zijn grond moeten afstaan
aan het kazerneterrein ten behoeve
van nieuwe bebouwing. In een latere
fase was dit nogmaals de bedoeling,

Afb. 6.25 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1924

maar door hevige protesten is dit
niet doorgegaan. In plaats daarvan
is het stukje openbaar groen aan
de westzijde van het hertenpark bij
het kazerneterrein betrokken. Tot
slot valt de groene strook aan de
noordzijde tussen de kazerne en de
stadsomwalling op. Dit is het Henri
Hermanspark dat onderdeel uitmaakt
van de stadsparkengordel. Het Henri
Hermanspark is grotendeels ingericht
voor dieren met het hertenkamp en
een volière.
Afb. 6.26 Kaart van de groenstructuur omstreeks 2012
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rEPRESENTATIviteit
Het kazerneterrein is altijd een
militaire enclave in de stad geweest.
Toch is er altijd wel een zichtrelatie met
de omgeving geweest, ondanks dat
wisten de omwonende maar weinig
van wat zich er nu daadwerkelijk op
het kazerneterrein afspeelde. Toch zijn
er een aantal gebouwen op het terrein
te benoemen die in het geheugen
van de Maastrichtenaar gegrift staan.
Dit heeft enerzijds te maken met de
positie van de bebouwing op het

Afb. 6.27 Kaart van de representatieve gebouwen omstreeks 1924

terrein en anderzijds met de functie
en uitstaling van het gebouw. Zo zijn
de woningen voor de officieren en
de Opzichter der Fortificaties aan de
Sint Hubertuslaan zo ontworpen om
een gemoedelijke overgang vanuit
de villawijk te creeëren. Verder liep er
omstreeks 1924 nog een weg aan de
noordzijde van de kazerne, waardoor
de tweezijdige ziekeninrichting een
representatieve functie vervulde.
Na het verdwijnen van deze weg
en het aanleggen van het park is de
representativiteit van dit gebouw
afgenomen. Tot slot hebben uiteraard
de monumentale gebouwen aan de
Prins Bisschopsingel altijd een zeer
representieve functie gehad. Het
wachtgebouw door zijn uitstraling
en zijn positie op de kruising met de
Sint Hubertuslaan. De symmetrisch
opgezette
paradeplaats
met
bijbehorende logies vanwege de
prominente locatie aan de open zijde
van het terrein en het totaalbeeld van
de compositie.

Afb. 6.28 Kaart van de representatieve gebouwen omstreeks 2012
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ZICHTRELATIES
De opzet van het kazerneterrein
met het paviljoensysteem en
het concept van de buitenplaats
heeft ervoor gezorgd dat er in de
stedenbouwkundige context een
aantal zichtrelaties aanwezig zijn.
Hierbij kan het gaan om de visuele
werking van de volumes of om
daadwerkelijk zichtlijnen. In de
situatie omstreeks 1924 zijn er een
aantal zichtrelaties te ontdekken.
Het Wachtgebouw springt het meest
in het oog vanaf de kruising van
de Prins Bisschopsingel en de Sint
Hubertuslaan. De woning van de
Opzichter der Fortificaties is bewust
door de Genie 45 graden gedraaid
om op de Sint Hubertuslaan vanaf de
stadskant gezien in het oog te laten
springen. Verder is er een sterke visuele
relatie waar te nemen vanuit de weg
ten Zuiden van de stadsmuur naar de
ziekeninrichting. De paradeplaats en
de parkzone voor de offcierenkantine
zijn de belangrijkste ruimtes met een

Afb. 6.29 Kaart van de zichtrelaties omstreeks 1924

zichtrelatie naar de omgeving. Tot slot
is er een zichtlijn langs de weg die
de loop van de gedempte Jekerarm
volgt. De belangrijkste verandering
op het gebied van zichtrelaties naar
de huidige situatie zijn de zichtlijnen
die ontstaan bij het Wachtgebouw als
gevolg van de nieuwe bebouwing.
Het driehoekige exercitieterrein valt
ook binnen deze zichtlijn en gaat op
deze manier een zichtrelatie met de
omgeving aan.
Afb. 6.30 Kaart van de zichtrelaties omstreeks 2012
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Afb. 6.31 Profielen van de locatie omstreeks 1924 en 2012

profielen
Het eerste dat opvalt als de profielen
van omstreeks 1924 en 2012
vergeleken worden is dat deze
nauwelijks van elkaar verschillen. Dit
is eenvoudig te verklaren door het feit
dat nog veel van de oorspronkelijke
bebouwing op het terrein aanwezig
is. Verder valt op dat de meeste
bebouwing op het kazerneterrein één,
twee of maximaal drie bouwlagen
telt. Het aantal bouwlagen heeft
een directe relatie met de functie

en de representativiteit van de
bebouwing. Tot slot valt op dat het
hoofdgebouw de standaardisatie
voor logiesgebouwen bij kazernes
op basis van het paviljoensysteem
volgt. Deze bestaat doorgaans uit
een
rechthoekige
plattegrond,
een symmetrische opzet van de
plattegrond en gevels, meerdere
bouwlagen,
een
middendeel
met langskap en uiteinden met
dwarskappen.
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morfologie
Toen er werd besloten om de
Tapijnkazerne op de locatie van
De Kommen te gaan bouwen, wist
men meteen dat dit een aantal
consequenties had. Op afbeelding
8.32 is een foto te zien van het gebied
omstreeks 1910 nog voor de bouw van
de kazerne. Voordat er met de bouw
van de kazerne begonnen kon worden
moest het enorme hoogteverschil
van de voormalig inundatiekommen
overbrugt worden. Dit is destijds
gebeurt door de grond aan te vullen
en niet door de bodem te egaliseren.
Hierdoor is het zeer waarschijnlijk dat
de oude buitenwerken nog steeds
in de bodem aanwezig zijn. Vandaar
dat dit gebied ook is aangewezen
als
archeologisch
beschermd
gebied. Zo zouden de verdwenen
Jekerarm, de drie inundatiekommen
en de verdedigingswerken nog
traceerbaar zijn. Andere elementen
in het gebied die van invloed zijn op
de geomorfologische situatie zijn

Afb. 6.32 Foto van het gebied van ‘De Kommen’ omstreeks 19106.11

de rivieren de Jeker, de Maas en de
Sint Pietersberg. De hoogtekaart op
afbeelding 6.33 laat duidelijk de voet
van de Sint Pieter ten Zuiden van
het kazerneterrein zien. Verder is de
Maas rechts op de afbeelding goed
waarneembaar. Tot slot is het traject
van de Jeker goed te zien aan het
lager gelegen gebied rondom deze
rivier. Dit was ook wel verwachten
aangezien het gebied deel uitmaakte
van de natte verdedigingslinie in de
periode van de vestingstad.
Afb. 6.33 Hoogtekaart omstreeks 2012
6.11 Foto van het gebied De Kommen
Foto uit materiaal dat beschikbaar werd gesteld
door de gemeente Maastricht
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FUNCTIES
1 Wachtgebouw		
2 Kantine officieren		
3 Voertuigenloods		
4 Paviljoengebouw I
10
5 Paviljoengebouw II
11
6 Hoofdgebouw
12
7 Exercitieloods
13
8 Badinrichting
14
9 Gymnastiek
15

Keukengebouw
Stal
Patronen magazijn
Ziekeninrichting
Dubbele woning
Genie gebouw

Afb. 6.34 Kaart van de Tapijnkazerne omstreeks 1924

KAZERNE 1924
Elementen die vanuit militair oogpunt
van oudsher meespelen bij de
inrichting van kazernes zijn efficiënte
en overzichtelijke huisvesting op
een dergelijke manier dat er controle
mogelijk is. Andere elementen die in
een later stadium een rol zijn gaan
spelen zijn voldoende frisse lucht,
lichtinval en hygiëne. Dit had alles
te maken met de invoering van de
woningwet in 1902. Dit zorgde ervoor
dat de oude lineaire kazernes, waarbij
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alle functies in een groot gebouw
werden
ondergebracht,
plaats
moesten maken voor de nieuwe
paviljoentypes. Het paviljoensysteem
is gebasseerd op het scheiden van
alle functies in losse gebouwen
gegroepeerd rondom een centrale
appèlplaats. De Tapijnkazerne is een
van de eerste kazernes volgens het
paviljoensysteem. In afbeelding 8.34
zijn duidelijk allerlei losse gebouwen
te onderscheiden en de paradeplaats
met de drie logiesgebouwen als

prominent aanwezig element. Verder
is bij de ordening van het terrein en de
gebouwen nog steeds de hiërarchie
binnen het leger belangrijk. Dit was
voorheen al in de oude kazernetypes
terug te zien. De indeling van het
terrein was op een dermate manier
vormgegeven dat supervisie mogelijk
was. De kazernes functioneerde
eigenlijk als een kleine stad. De
ruimtes moesten overzichtelijk, rustig
en functioneel worden vormgegeven.

FUNCTIES
1 Wachtgebouw		
2 Bibliotheek/winkel
3 Magazijn
10
4 Logiesgebouw I
11
5 Logiesgebouw II
12
6 Hoofdgebouw
13
7 Voertuigenloods
14
8 Burelen
15
9 Sportgebouw
16

Keuken/eetzaal
Garage/loods
Stafgebouw
Stafgebouw
Eetzaal/kantine
Dienstwoningen
Dienstwoning opzichter

Afb. 6.35 Kaart van de Tapijnkazerne omstreeks 2012

KAZERNE 2012
De hedendaagse kazerne laat zien
dat veel van de oorspronkelijke
bebouwing nog steeds aanwezig
is. Wel hebben enkele gebouwen
een nieuwe functie toegewezen
gekregen. Zo is bijvoorbeeld de
oude officiers kantine tegenwoordig
een bibliotheek/winkel geworden.
Juist doordat veel van de originele
bebouwing nog steeds in zijn
oorspronkelijke staat, vaak nog met
het oorspronkelijke interieur intact, is

de authenticiteit van de kazerne van
een hoog niveau. Verder zijn er veel
gebouwen op het terrein met een
monumentale status of uitstraling.
Deze factoren gecombineerd met de
schitterende omgeving zorgt ervoor
dat het complex een hoogwaardig
cultuurhistorisch ensemble vormt.
De monumentale uitstraling van
de gebouwen heeft een directe
samenhang met de functie. De zorg
en aandacht die aan het gebouw is
besteed weerspiegelt namelijk de

hiërarchie en aanzien van het gebouw
binnen het leger. Dit is bijvoorbeeld
terug te zien bij het Officiersmess,
een van de latere toevoegingen in
1953 op het complex. Deze heeft
een geheel eigen architectuurstijl die
afwijkt an de rest van de kazerne. Het
gebouw heeft onder andere grote
glasoppervlakken, een betonskelet
met baksteenvulling en een terras met
uitzicht op de Jeker en de stadsmuur.
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BEBOUWINGSONTWIKKELING
De Tapijnkazerne werd gebouwd in de
jaren 1916 tot 1919 onder beheer van
kapitein C.E. Blaauw. Met de bouw van
de kazerne was een bedrag van maar
liefst 833.878,22 gulden en een halve
cent gemoeid. De oorspronkelijke
kazerne bestond uit de volgende
gebouwen: de paviljoens I, II en II, een
exercitiegebouw, een kantinegebouw,
een
patronenmagazijn,
twee
privaatgebouwen, een stal, een
voertuigenloods, een wachtgebouw,
twee dubbele woningen en een
geniegebouw. De ziekeninrichting
werd pas in 1920 gebouwd,
aangezien de bouwvergunning voor
die gebouw pas op 11 December1919
door de minister werd goedgekeurd.
De paviljoens I en II waren de
logiesgebouwen die elk twee infantrie
compagnies konden huisvesten. Dit
kwam neer op 16 onderofficieren en
220 korporaals en soldaten. Paviljoen
III, tegenwoordig het hoofdgebouw,
verschilde van de andere twee

Afb. 6.36 Bebouwingskaart omstreeks 1924

logiesgebouwen doordat er een
‘bureeltusschengebouw’ was. Het
wachtgebouw, het oorspronkelijke
hoofdgebouw,
werd
gebruikt
om een inwonende officier en 18
onderofficeren te huisvesten. Op de
begane grond waren er lokalen voor
de wachtcommandant en de wacht,
een politiekamer en 4 schrijfkamers.
In het kantinegebouw was de eetzaal
en keuken voor de officieren en
onderofficieren ondergebracht. De
manschappen konden hun eten
Afb. 6.37 Bebouwingskaart voor WO II
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afhalen het lokaal van uitgifte in de
manschappen keuken. Zij moesten
hun eten op hun eigen kamers
opeten. Het exercitiegebouw bevatte
werkplaatsen voor de geweermaker
en de rijwielhersteller. Verder werd
dit gebouw gebruikt om binnen
te oefenen. De twee dubbele
woningen waren bedoeld om ieder
twee gehuwde onderofficieren te
huisvesten. Het geniegebouw diende
als huisvesting en kantoor voor de
opzichter van Fortificatiën. In de

Afb. 6.38 Bebouwingskaart voor de koude oorlog

bebouwingsontwikkeling tot de WO
II gebeurt er eigenlijk vrij weinig. Er
komt alleen een munitiemagazijn
bij. In de wederopbouw periode na
de tweede wereld oorlog tot aan de
koude oorlog verandert er wel het
een en ander. Er komt in 1953 een
nieuw les- en legeringsgebouw bij,
dat overigens in 1954 alweer werd
uitgebreidt met een eetzaal voor
officieren. Andere nieuwbouw in deze
periode zijn de manschappenkantine,
een garage met werkplaats en een
uitbreiding van de keuken van de
manschappen met een eetzaal. De
badinrichting was het enige gebouw
dit in deze periode verdween als
gevolg van een verbetering van
de logiesgebouwen. In de laatste
bouwfase is er nog een bunker
toegevoegd die tegenwoordig als
kantoren wordt gebruikt. Verder is het
sportgebouw uitgebreid en is er nog
een deel nieuwbouw bijgekomen. De
magazijnen en privaatgebouwen op
het complex zijn inmiddels gesloopt.

Afb. 6.39 Bebouwingskaart omstreeks 2012
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infrastructuur
De
hoofdentree
van
het
kazerneterrein ligt op de hoek
van de Sint Hubertuslaan en de
Prins Bisschopsingel naast het
Wachtgebouw. Deze heeft dus tevens
de functie als entreegebouw. Gezien
de positie en functie is het dan ook
niet zo verwondelijk dat deze als
echte blikvanger dient. Een andere
beangrijke entree voor het complex
ligt aan de Prins Bisschopsingel
ter hoogte van de paradeplaats.
Wat opvalt aan de oorspronkelijke
interne infrastructuur is dat de
ziekeninrichting en de woningen
aan de Sint Hubertuslaan als
zelfstandig elementen functioneren.
Het ziekenhuis wordt duidelijk
gescheiden door een weg van de rest
van de kazerne en heeft een eigen
entree aan de noordzijde van het
complex. De entrees van de woningen
liggen vanzelfsprekend aan de Sint
Hubertuslaan en worden slechts via
een kleine weg aan de achterzijde

Afb. 6.40 Kaart van de infrastructuur omstreeks 1924

met het kazerneterrein verbonden.
Verder is duidelijk te zien dat de
infrastructuur op het terrein vooral
aanwezig is rondom de paradeplaats.
De opzet van de infrastructuur was
dan ook om de wegen hier naar
toe te laten leiden. Het grootste
verschil met de huidige generatie
is dat de infrastructuur gebasseerd
op het buitenplaatsconcept, plaats
heeft moeten maken voor grote
versteende vlakken ten behoeve van
de parkeergelegenheid op het terrein.
Afb. 6.41 Kaart van de infrastructuur omstreeks 2012
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GROENSTRUCTUUR
Door de invoering van het
paviljoensysteem kwam er veel meer
openbare ruimte vrij die ontworpen
moest worden. Vandaar ook dat er
sindsdien meer aandacht aan dit
aspect werd besteed. Nu kon men dit
wel aan de Genieën van de Landmacht
overlaten. Zij hadden namelijk een
zeer goede kennis en visie van
het landschap. Dit kwam doordat
de officieren verplicht moesten
leren tekenen om zo strategische

Afb. 6.42 Kaart van de groenstructuur omstreeks 1924

analyses van het landschap te
kunnen maken. Met behulp van
de eigen schetsen moesten zij de
manschappen de plannen kunnen
duidelijk maken. Deze officieren
waren dan ook vaak amateurschilders
van een hoog niveau. In het geval
van de Tapijnkazerne leidde dit tot
een buitenplaatsconcept voor het
groen op de kazerne. Dit concept
bestond uit een statig landhuis met
verspreide nutsgebouwen rondom
een paradeplaats. Verder moest
het concept ingepast worden in
de historische context. Hiervoor is
een schilderachtige routing in een
parkachtige omgeving bedacht. Dit
zou dan goed aansluiten bij de Jeker,
de ruïnes van de vestingwerken en het
park. Helaas heeft in de loop der tijd
het groen veelal plaats moeten maken
voor wegen en parkeerplaatsen. De
balans tussen de bestrating en het
groen uit het oorspronkelijke concept
is hierdoor verloren gegaan.

Afb. 6.43 Kaart van de groenstructuur omstreeks 2012
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REPRESENTATIviteit
Bij de interne representativiteit
van de gebouwen op het complex
speelde positie maar vooral functie
een belangrijke rol. De functie heeft
namelijk een directe relatie met de
representativiteit van het gebouw.
Hoe meer zorg en aandacht er was
besteed aan de vormgeving van het
gebouw, hoe meer aanzien deze
had en hoe hoger in de hiërarchie
zich deze bevond. Dit is vooral terug
te zien bij het Wachtgebouw. Dit is
het oorspronkelijke hoofdgebouw
en diende voor de huisvesting van
officieren. Verder is op afbeelding 6.44
te zien dat de kantine voor de officieren
en de ziekeninrichting representatief
waren. De gehele compositie van de
logiesgebouwen met de paradeplaats
was de belangrijkste plek van het
kazerneterrein. De paradeplaats
moest dan ook en imponerend effect
hebben op de jonge rekruten. De
woningen aan de Sint Hubertuslaan
waren wel voor officieren en de genie,

Afb. 6.44 Kaart met de representatieve gebouwen omstreeks 1924

maar vervulden door hun afgelegen
positie een minder representatieve
functie voor het complex zelf. Tot slot
waren er nog een aantal functionele
gebouwen die van waarde waren
voor het kazerneterrein. In de huidige
situatie is te zien dat er weinig is
verandert. Het officiersmess en de
manschappenkantine zijn gebouwen
van aanzien die erbij zijn gekomen.
Tot slot is het exercititieterrein van
waarde voor de kazerne, maar heeft
deze weinig representatieve waarde.
Afb. 6.45 Kaart met de representatieve gebouwen omstreeks 2012
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ENTREES
Wat direct opvalt als men kijkt naar de
afbeeldingen met de entrees, is dat
bijna elk gebouw meerdere entrees
heeft. Slechts enkele gebouwen
zoals het patronenmagazijn, de
badinrichting, de stal en de privaten
hebben één duidelijke entree. De
reden achter de meerdere entrees
kan gezocht worden in de functionele
opzet van de gebouwen. De ruimtes
voor zowel horizontaal als verticaal
transport lopen vaak tussen twee

Afb. 6.46 Kaart met de gebouwenentrees omstreeks 1924

gevels. Dit goed te zien bij de
logiesgebouwen, de kantine voor
officieren en het wachtgebouw.
Toch hebben deze gebouwen nog
een extra hoofdentree. Verder valt
op de het keukengebouw voor de
manschappen twee entrees heeft.
Dit komt doordat men een goede
doorstroming wou realiseren bij het
afhaallokaal. De ziekeninrichting
aan de noordzijde van het complex
heeft duidelijk twee voorgevels en
dus ook twee hoofdentrees. Tot slot
is het niet heel verassend dat de
hoofdentrees van de woningen aan
de Sint Hubertuslaan gestiueerd zijn.
In de huidige situatie valt op dat het
kantoorgebouw, maar een duidelijke
entree heeft. Dit is te verklaren vanuit
de oorspronkelijke bunker functie.
Tot slot volgt de nieuwbouw aan de
noordzijde van het kazerneterrein het
voorbeeld van de ziekeninrichting
door entrees aan beide kanten te
situeren.

Afb. 6.47 Kaart met de gebouwenentrees omstreeks 2012
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KAZERNE ASSEN
Als men naar het kazerneterrein
omstreeks 1924 kijkt, zijn er
een aantal belangrijke assen te
ontdekken. De belangrijkste as is die
gevormd door de bebouwing aan
de Prins Bisschopsingel. Deze wordt
gevormd door de exercitieloofd,
het hoofdgebouw, de kantine voor
officieren en de voertuigenloods. Het
Wachtgebouw kan gezien worden als
de beëindiging van deze as. Opvallend
is dat deze as voornamelijk bestaat uit
representatieve bebouwing. Verder
is er een duidelijke symmetrie as te
ontdekken in het midden van de
paradeplaats en het hoofdgebouw.
De tweede as wordt gevormd door
de functionele bebouwing achter de
repesentatieve as. Tot slot is er een
as gevormd door de woningen aan
de Sint Hubertuslaan. Opvallend is
dat de assen de richting van de beide
aangrenzende wegen volgen. In de
situatie omstreeks 2012 zijn daar nog
twee extra assen bijgekomen. Aan de

Afb. 6.48 Kaart van de kazerne assen omstreeks 1924

noordzijde is er een as bestaande uit
en aantal ‘einzelgängers’, door een
afwijkende architectuurstijl. Deze
as kan verder beschreven worden
als deels versteend, maar met een
parkachtig karakter. De andere as
die erbij is gekomen is de as langs
het Wachtgebouw die uitkomt op
het driehoekige exercitieterrein.
Tot slot valt op dat het karakter van
de middelste verandert is naar een
stedelijk karakter, doordat het groen
verdwenen is.
Afb. 6.49 Kaart van de kazerne assen omstreeks 2012
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gEBOUW ASSEN
Als men naar de oorspronkelijke
bebouwing kijkt, zoals te zien is op
afbeelding 6.50, valt direct op dat alle
bebouwing een spiegelsymmetrie
as heeft. Dit is vrij opmerkelijk te
noeme, aangezien dat lang niet het
geval is bij de bebouwing die er later
is bijgekomen. De oorsprong hiervan
ligt niet alleen bij een voorliefde
van de ontwerpend genie van deze
kazerne. De ruimtes en gebouwen
op het complex zijn onder andere zo

Afb. 6.50 Kaart van de gebouwassen omstreeks 1924

ontworpen dat deze een rustig en
overzichtelijk beeld zouden opleven.
Een ruimte of gebouw zou eigenlijk
in een blik te moeten zijn overzien.
Dit wordt ook wel een analytische
ruimte genoemd. Dit komt voort
uit het geloof bij de militairen dat
dit zou helpen bij het drillen van
de jonge rekruten. Blijkbaar zijn
deze opvattingen in de loop der
tijd verandert, anders zou de latere
bebouwing ook op een dergelijke
manier zijn ontworpen.

Afb. 6.51 Kaart van de gebouwassen omstreeks 2012

COMPARATIVE STUDIES

181

Afb. 6.52 Kaart van de Tapijnkazerne omstreeks 1924

monumenten
Het complex van de Tapijnkazerne
bevat een aantal monumenten. Het
Wachtgebouw, de beide dubbele
dienstwoningen en de woning van de
Opzichter van Fortificatiën zijn hierbij
als Rijksmonument bestempeld.
Alle genoemde gebouwen worden
zodoende gewaardeerd dat deze van
cultuurhistorisch belang zijn. Vanuit
architectonisch oogpunt zijn deze
gebouwen belangrijk vanwege de
hoogwaardige esthetische kwaliteit
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van het ontwerp, het materiaalgebruik
en de eenvoudige ornamentiek. In
de stedenbouwkundige context zijn
deze gebouwen van belang vanwege
de bijzondere betekenis van de de
locatie. Deze is namelijk van zeer
groot belang door de historisch
ruimtelijke relatie met de singels,
het villapark, de vestingwerken en
de Jeker. Tot slot zijn er nog een
aantal gebouwen als gemeentelijk
monument
bestempeld.
Hierbij
gaat het om de totale compositie

van de logeesgebouwen met de
paradeplaats, de oorspronkelijke
officiers kantine (nu bibliotheek/
winkel), de ziekeninrichting, het
stafgebouw en de kantine. Dit zijn
allemaal gebouwen die aan een
representatieve functie vervullen
door hun positie en functie op het
terrein en daarmee van waarde zijn
voor het stadsbeeld.

de jeker
Voordat het gebied De Kommen
een kazerne zou gaan bevatten,
werd het gebruikt als recreatie- en
evenemententerrein. De Jeker werd
onder meer gebruikt om te zwemmen
door zowel de burgerbevolking
als de militairen. Als voorbereiding
op de bouw van de kazerne is
het gebied geschikt gemaakt als
bouwlocatie. Hierbij zijn de voormalig
inundatiekommen opgevuld met
grond en is de Jekerarm door het

Afb. 6.53 Kaart van de verdwenen Jekerarm

gebied gedempt. De voormalige
activiteiten verdwenen hiermee uit
dit gedeelte van De Kommen. Maar
dat is niet de enige reden waarom het
jammer is dat de Jekerarm is gedempt
in 1908. Als men kijkt naar afbeelding
6.53 is goed te zien dat de verdwenen
Jekerarm helemaal niet gedempt
had hoeven worden. Er staat immers
geen oorspronkelijke bebouwing op
de plaats waar de Jeker liep. Sterker
nog, de weg die langs de verdwenen
Jekerloop afloopt wordt met zijn
bomenrijen gebruikt als scheidens
element tussen de kazerne en de
ziekeninrichting. Deze scheidende
functie had deze Jekerarm op zich
kunnen nemen en had daarmee
een sterk structurerend element in
de ruimte kunnen zijn. Verder had
deze Jekerarm ook kunnen dienen
als scheidend element tussen het
hertenpark en de kazerne. Het is dan
eigenlijk ook onverklaarbaar waarom
deze Jekerarm in die tijd gedempt
moest worden.

Afb. 6.54 Foto van het recreatiegebied omstreeks 1890
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Afb. 6.55 Aanzicht van de oostgevel van het wachtgebouw

WACHTGEBOUW
Het wachtgebouw is van oorsprong
het hoofdgebouw. Het diende niet
alleen als entreegebouw, maar
huisveste ook de officieren. Daardoor
is het wachtgebouw het belangrijkste
gebouw op het kazerneterrein.
Het hoofdgebouw was doorgaans
het gebouw dat direct aan de
appèlplaats lag. Kenmerkend voor
een hoofdgebouw is de rechthoekige
plattegrond,
een
symmetrische
opzet en twee verdiepingen. Het

184

CHAMP DE MARS

hoofdgebouw onderscheidde zich
dus door situering, uiterlijk en functie
van de overige bebouwing. Paviljoen
III zou dus eigenlijk de meest logische
keus zijn als hoofdgebouw, dit zou het
overigens ook later worden. Maar het
was bij kazernes in de 20e eeuw niet
ongebruikelijk om het poortgebouw
als hoofdgebouw te laten dienen. Het
wachtgebouw is daarmee niet alleen
het belangrijkste gebouw, maar ook
het enige Rijksmonument op het
complex. De architectuurstijl van dit

gebouw is het best te bestempelen als
een versoberde neo-renaissance stijl.
Deze uitgeklede stijl wordt ook wel als
overgangsarchitectuur benoemd naar
een meer moderne architectuurstijl.
Kenmerken van deze stijl zijn het
gebruik van bakstenen gevels,
geleed door horizontale banden van
natuursteen of pleisterwerk. Een ander
kenmerk is het gebruik van aanzet- en
sluitstenen in ontlastingsbogen. Tot
slot is het gebruik van ornamenten
ook kernmerkend voor deze stijl. Op

afbeelding 6.55, een aanzicht van de
voorzijde van het wachtgebouw zijn
al deze kenmerken te ontdekken. De
gevels zijn opgetrokken met baksteen
in een kruisverband. De oostgevel
heeft een symmetrische indeling met
de entreepartij en de raamverdeling.
Alleen de toren wijkt in dit beeld af van
de spiegelsymmetrie. Verder is er een
geprofileerde plint met zandstenen
lijst, waarin de dorpels van de eerste
bouwlaag geïntegreerd zijn. Rondom
de hoofdentee bevind zich een

Afb. 6.56 Schematische plattegrond van het wachtgebouw

zandstenen Florentijnse boog. De
ornamenten zijn allemaal eenvoudig
uitgevoerd, dat weer aansluit bij de
versoberde neo-renaissance stijl. Tot
slot is het dak opgebouwd als een
wolfsdak met kruispannen. Dit sluit
weer aan bij het paviljoenconcept van
een rustige landelijke uitstraling.
De Plattegrond is eenvoudig en
functioneel van opzet. Er is een
duidelijke functionele scheiding
aanwezig tussen het gedeelte
met de lokalen voor de wacht en
wachtcommandant, de cellen en
de politiekamer met het gedeelte
met de vier kantoren. Het verticale
transport bevindt zich in de toren.
Verder herbergt de kelder nog het
ketelhuis en een kolenbergplaats.
Op de verdieping is er plaats voor
een inwonende officier en 18
onderofficieren. Tot slot is er op zolder
een archief, waar in tijden van nood
nog enkele officieren konden worden
ondergebracht.

Afb. 6.57 Schematische doorsnede van het wachtgebouw
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7

GENERAAL DE BONSKAZERNE TE GRAVE
		Een unieke standaardisatie van een militaire kazerne

INLEIDING STAD
Vanwege de spanningen op het
internationale
politieke
toneel
werd Grave rond de jaren ‘30 van
de 20e eeuw tot garnizoensstad
aangewezen. Deze rol was reeds in
voorgaande eeuwen voor de stad
weggelegd, totdat de vesting Grave
in 1874 werd opgeheven. Op initiatief
van het Ministerie van Oorlog werd te
Grave door kapitein der genie A.M.G.
Boost de Generaal de Bonskazerne
gerealiseerd in een reeks van 16 nieuwe

kazernes in Nederland. Tussen 1938
en 1940 verrees een kazernecomplex
volgens de uitgangspunten van de
paviljoenlay-out. Geheel conform de
toen heersende opvattingen werd
de nieuwe legerplaats ver buiten de
bebouwde kom gesitueerd. Door
deze opzet was het volgens de
opvattingen van Boost belangrijk het
areaal op een logische en functionele
wijze in te delen, waarbij tevens recht
werd gedaan aan een kleinschalige,
intieme sfeer. Boost basseerde zijn

ontwerp voor de Graafse kazerne op
de tradionalitische idioom. Dit was
een algemeen heersende bouwtrend
uit de jaren dertig. De ontwerper
maakte echter ook met gebruik van de
materialen en de gestandaardiseerde
modellen van het Nieuwe Bouwen
en kan karakteristiek worden
genoemd vanwege de gestileerde
gevelornamentiek, de functionele
opzet en vanwege de duidelijke
raakvlakken met de Amsterdamse en
de Delftse School.
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Afb. 7.1 Hampoort: vroegere ingang van Grave

INLEIDING LOCATIE
Grave ligt in Noord-oost Brabant aan
de Maas, op de grens met de provincie
Gelderland. De huidige gemeente
Grave bestaat naast de historische
stadskern uit de kerkdorpen als Velp,
Escharen en Gassel. De plaatsnaam
Grave is volgens naamkundigen
herleidt van het werkwoord graven of
de afleiding daarvan ‘gracht’. Vroeger
werd het ook gespeld als graft of
graaff, dat gegraven waterloop
betekent. De naam komt op schrift

voor het eerst voor in 1214. Nadat bij
een strafexpeditie na de moord op
Floris de Zwarte in 1131 op de burcht
van de heer van het Land van Cuijk
te Cuijk verwoest was en Herman
van Cuijk verbannen werd, keerde hij
omstreeks 1138 terug en bouwde een
nieuwe burcht in Grave. Het stadje is
daaromheen ontstaan. In 1233 kreeg
Grave stadsrechten van de hertog
van Brabant. Al snel was Grave de
grootste plaats van het land van Cuijk.
Er is een veel mooiere verklaring in

omloop waarin Grave wordt afgeleid
van een Romeinse legeraanvoerder,
Gravio geheten, die hier aan de Maas
een versterkt legerkamp en een
nederzetting gesticht zou hebben.
De bevolking bestond voor een groot
deel uit handelaren en vaklui die deel
uitmaakten van een ambachtsgilde. In
de 19e eeuw werk vondt meerendeel
van de inwoners werk in de industrie.
Inmiddels is Grave uitgegroeid tot een
stad met ruim 8800 inwoners.

7.1 velp_nb.straatinfo.nl
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GRAVE VESTINGSTAD
De
geschiedenis
van
Grave
kenmerkt zich door belegeringen en
veroveringen. Dit heeft te maken met
de prominente plaats aan de rivier
de Maas. Vanaf de Middeleeuwen
was Grave vaak het onderwerp
van touwtrekkerij vanwege haar
strategisch belang. Van de vroegste
geschiedenis is niet veel bekend. Er
zal langs de oevers van de Maas een
zekere mate van bewoning geweest
zijn. Aan het einde van de elfde
eeuw was het gebied in handen van
het geslacht ‘van Kuyk’. Het geslacht
bestuurde het gebied dat door de
Duitse keizer was beleend als een
vorstenhuis. De heren van Cuijk
bleven tot 1400 in het land van Cuijk
de machthebbers. In de twee en een
halve eeuw die daarop volgen werd
Grave, mede door haar strategische
ligging meegesleurd in twisten over
mijn en dijn. Grave werd meerdere
malen werden grote delen van de stad
verwoest. Ook de inkwartiering
van militairen was niet altijd een
gedeeld genoegen.
Ook tijdens
de bezetting door de Fransen in de
tweede helft van de zeventiende
eeuw had Grave veel te verduren.
Stedelingen kregen op grote schaal
met inkwartiering te maken en
de belastingsdruk was zwaar. De
vestingstad Grave fungeerde als
magazijnstad en vormde een schakel
in de verbindingslijn die de Fransen
met hun thuisbasis onderhielden. De
belegering en de bevrijding in 1674
Afb. 7.2 Kaart van Grave en omgeving omstreeks 1830
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brachten Grave veel schade. Hierna
brak er een periode van herstel
aan, maar nog steeds bleef de
inkwartiering van troepen als een
loden last op de burgerij drukken.
De vestingwerken werden hersteld
en vernieuwd en Grave fungeerde
regelmatig als verzamelpunt van
troepen. In 1794 vielen de Fransen
opnieuw aan. Generaal de Bons
verdedigde Grave in die tijd. Na
verbeten te hebben gestreden
kwam onvermijdelijk de overgave.
Uiteindelijk vertrokken de Franse
troepen in 1814. Vóór de ontmanteling
van de vestingstad raakte Grave nog
een maal verwikkeld in de strijd, de
Belgische opstand. Na de afsplitsing
van België bleven de militairen
aanwezig in Grave. Dit verblijf werd
echter ervaren als een zegen daar
het Grave economisch niet voor de
wind ging. De militairen hielden de
bedrijvigheid nog enigszins op gang.
In 1874 werd Grave als vestingstad
opgeheven. Er werd al snel met
Afb. 7.3 Kaart van Grave als vestingstad omstreeks 1830

ontmanteling van de vestingwerken
begonnen. Het Arsenaal en enkele
kleine gebouwen werden gespaard.
Met het vertrek van het derde bataljon
van het vijfde Regiment Infanterie, die
in Grave verbleef door gebrek aan
legeringruimte elders tot 1892, hield
het Graafse garnizoen op te bestaan.
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GRAVE VESTINGSTAD
De
geschiedenis
van
Grave
kenmerkt zich door belegeringen en
veroveringen. Dit heeft te maken met
de prominente plaats aan de rivier
de Maas. Vanaf de Middeleeuwen
was Grave vaak het onderwerp
van touwtrekkerij vanwege haar
strategisch belang. Van de vroegste
geschiedenis is niet veel bekend. Er
zal langs de oevers van de Maas een
zekere mate van bewoning geweest
zijn. Aan het einde van de elfde
eeuw was het gebied in handen van
het geslacht ‘van Kuyk’. Het geslacht
bestuurde het gebied dat door de
Duitse keizer was beleend als een
vorstenhuis. De heren van Cuijk
bleven tot 1400 in het land van Cuijk
de machthebbers. In de twee en een
halve eeuw die daarop volgen werd
Grave, mede door haar strategische
ligging meegesleurd in twisten over
mijn en dijn. Grave werd meerdere
malen werden grote delen van de stad
verwoest. Ook de inkwartiering
van militairen was niet altijd een
gedeeld genoegen.
Ook tijdens
de bezetting door de Fransen in de
tweede helft van de zeventiende
eeuw had Grave veel te verduren.
Stedelingen kregen op grote schaal
met inkwartiering te maken en
de belastingsdruk was zwaar. De
vestingstad Grave fungeerde als
magazijnstad en vormde een schakel
in de verbindingslijn die de Fransen
met hun thuisbasis onderhielden. De
belegering en de bevrijding in 1674
Afb. 7.4 Kaart van Grave en omgeving omstreeks 1935
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brachten Grave veel schade. Hierna
brak er een periode van herstel
aan, maar nog steeds bleef de
inkwartiering van troepen als een
loden last op de burgerij drukken.
De vestingwerken werden hersteld
en vernieuwd en Grave fungeerde
regelmatig als verzamelpunt van
troepen. In 1794 vielen de Fransen
opnieuw aan. Generaal de Bons
verdedigde Grave in die tijd. Na
verbeten te hebben gestreden
kwam onvermijdelijk de overgave.
Uiteindelijk vertrokken de Franse
troepen in 1814. Vóór de ontmanteling
van de vestingstad raakte Grave nog
een maal verwikkeld in de strijd, de
Belgische opstand. Na de afsplitsing
van België bleven de militairen
aanwezig in Grave. Dit verblijf werd
echter ervaren als een zegen daar
het Grave economisch niet voor de
wind ging. De militairen hielden de
bedrijvigheid nog enigszins op gang.
In 1874 werd Grave als vestingstad
opgeheven. Er werd al snel met
ontmanteling van de vestingwerken
begonnen. Het Arsenaal en enkele
kleine gebouwen werden gespaard.
Met het vertrek van het derde bataljon
van het vijfde Regiment Infanterie, die
in Grave verbleef door gebrek aan
legeringruimte elders tot 1892, hield
het Graafse garnizoen op te bestaan.

Afb. 7.5 Kaart van Grave en omgeving omstreeks 2010
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Afb. 7.6 Kaart met bebouwing 1830

BEBOUWING
Tot aan de 20e eeuw is de afbraak
van de verdedigingswerken de
opvallenste stedelijke ontwikkeling
van Grave en omgeving. Verder
verliep deze vrij rustig verlopen. De
dorpen en steden werden niet veel
uitgebreid. Opvallend is dat er dorp
onbewoonbaar gemaakt wordt door
de aanpassingen aan de Maas. Na
de tweede wereld oorlog zijn er vele
woningen bijgebouwd om aan de
woningnood te voldoen. Hierin is
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er dan veel ontwikkeling te zien in
de uitbreiding van de steden. Deze
uitbreidingen zijn volgens een tevoren
overdacht uitbreidingsplannen tot
stand gekomen. De scheiding tussen
wonen en industrie kwam hierbij ook
aan de orde.

Afb. 7.7 Kaart met bebouwing 1935

Wat tevens in deze kaarten opvalt
is dat de rivier de Maas verandert
is van uit een kronkelige rivier
naar een rechte bevaarbare rivier
waarbij er ook rekening mee wordt
gehouden met eventuele hoge
waterstand en het voorkomen van
eventuele overstromingen. Dit was
gedaan omdat de Maas vanouds een
belangrijke scheepsroute was. Door
de aanleg van het kanaal BocholtHerentals in België verslechterde de
situatie. Dit bleef een probleem totdat
in 1915 een wet werd aangenomen om
de Maasverbeteringswerkzaamheden
uit te voeren. Er volgende bouw
van stuwen, aanleg van kanalen en
afsnijding van Maasbochten. Deze
werkzaamheden duurde in Grave
tot 1929, en de totale Maas werd
in 1942 opgeleverd. Tijdens deze
werkzaamheden is er een haven
aangelegd in de vroegere bocht van
de Maas. De haven in Grave heeft door
de jaren heen weinig veranderingen
ondergaan en is een kleine haven
waarin klein vrachtverkeer aan kan
leggen. Langs de Maas zijn door
de werkzaamheden ook plassen
ontstaan. Deze worden gebruikt voor
recreatie, maar ook voor zandwinning.
De plassen ten zuide van Grave zijn
ontstaan door activiteiten van een
naast gelegen steenfabriek en is
uitgebreid door een actieve zand- en
grindgroeve.

Afb. 7.8 Kaart met bebouwing 2010
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Afb. 7.9 Kaart met infrastructuur 1830

INFRASTRUCTUUR
Het wegenpatroon is tot stand
gekomen in samenhang met
de ontwikkeling van Grave als
strategisch belangrijke versterking
en met de ontginning van de
aaneengesloten akkerlandcomplexen
in de late Middeleeuwen. Door de
laatmiddeleeuwse kavelstructuur van
het omringende agrarische gebied
was in hoofdzaak oost-west, danwel
noordwest-zuidoost georiënteerd. De
tracés van de drie toegangswegen van
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Grave waren in de negentiende eeuw
in grote lijnen vastgelegd. Gezien
de oude verkavelingpatronen op het
minuutplan van Velp werd het tracé
van de oude Bosschebaan verlegd,
waardoor het bestaande wegverloop
tot stand kwam. Voorheen vormde de
Steegsenhofscheweg de hoofdader
van Grave richting ’s-Hertogenbosch.,
de westelijke richting in.
Deze
rechte verbindingswegen houden
geen rekening met de reliëf van het
landschap in tegenstelling tot de

Afb. 7.10 Kaart met infrastructuur 1935

kleinere kronkel wegen.

De huidige Generaal de Bonsweg,
ten noord-oosten van de kazerne,
werd in de vroege negentiende eeuw
aangeduid met Nieuwstraet. Deze
benaming verwijst naar een relatief
late ontstaansdatum. De huidige
Hoogeweg werd eveneens in een later
stadium aangelegd dan de overige
doorgaande wegen in het gebied. Van
oudsher was de huidige Waaistraat
immers de belangrijkste verkeersader
richting het zuidelijk deel van het
Land van Cuijk. Vanwege het verloop
van de Waaistraat door het winterbed
van de Raam werd een nieuwe
hoofdverbinding op de hogere
dekzandrug nabij de toenmalige
Velpse dijk aangelegd.

Afb. 7.11 Kaart met infrastructuur 2010
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Afb. 7.12 Kaart met groen 1830

GROENSTRUCTUUR
In de loop van de jaren is er ingeleverd
wanneer er gekeken wordt naar de
hoeveelheid groen. Dit heeft vooral
te maken door de toename van de
bebouwing. Tevens werd hierdoor
groen gebruikt voor de ontsluiting
van deze wijken. Opvallend is ook de
verandering van groen nabij de rivier
de Maas. In de negentiende eeuw
zijn er veel aan een geschakelde
groenstructuren te zien. Waarin de
21e eeuw er meer versplintering van
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de groenstucturen te zien is.

Afb. 7.13 Kaart met groen 2010

Afb. 7.14 Kaart van agrarische gebied 1830

AGRARISCH GROEN
De agrarische geschiedenis van
het gebied liggen tegenwoordig
nog duidelijk in de topografie
verankerd. Zo zijn onder andere de
limieten van de oude akkerlanden,
de
voormalige
gemeentegrens
tussen Velp en Escharen en in het
historische logistieke wegenpatroon
nog steeds waarneembaar in het
landschap. De kaart uit 1830 geeft de
belangrijkste wegen weer. Ook is de
ruimte naast de Maas weergegeven,

omdat deze grond niet geschikt is
voor agrarisch gebruik. Dit geldt ook
voor de uitloper ten zuide van Grave.
Tegenwoordig is het agrarisch groen
meer gefragmenteerd, maar er zijn
ook landbouw gebieden aangelegd
waar dit eerst niet mogelijk was. De
grootste gebruiker van het agrarisch
groen is de verstedelijking, maar ook
infrastructuur en recreatie nemen
hier hun aandeel mee. Ten behoeve
van de stichting van de Generaal
de Bonskazerne in de jaren dertig

Afb. 7.15 Kaart van agrarische gebied 2010

werden tien voormalige agrarische
percelen met een totale omvang
van bijna 5,5 hectare gebruikt om de
nieuwe militaire kazerne van Grave op
te bouwen.
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MORFOLOGIE
De ligging op een hogere stroomrug
waarvan de ondergrond bestaat
uit dekzanden uit het Pleistoceen,
maakte het gebied uiterst vruchtbaar.
Deze dekzanden zijn gesitueerd
op de Peelhorst, die tegenwoordig
de waterscheiding vormt tussen
Brabantse en Limburgse riviertjes.
Op de hoger gelegen en relatief
vruchtbare gronden aan de zuidrand
Grave
zijn
vanouds
bouwlandcomplexen
gesitueerd.
De begrenzing werd mede gevormd
door de Velpse dijk, die het gebied
ten westen moest beschermen
tegen overstromingen van de Raam
en tijdens belegeringen wanneer
de lager gelegen gronden werden
geïnundeerd. De kuilen liggen
bovenop de Peelhorst. Hier zijn
tektonische krachten actief die
aardlagen omhoog duwen, zodat
deze dicht aan de oppervlakte komen.
Doordat verschillende lagen omhoog
zijn gekomen en de bovenste lagen
vervolgens geërodeerd zijn, zijn de
oorspronkelijke diepere lagen, waar
we normaliter niet bij zouden kunnen
komen, aan de oppervlakte komen te
liggen.

Afb. 7.16 Hoogtekaart van Grave en omgeving
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Afb. 7.17 Kaart Generaal de Bonskazerne en omgeving 1939

LOCATIE
In de locatie van kazernementen ziet
men een ontwikkeling van kazernes
gelegen binnen de vestingwerken naar
kazernes gelegen in het buitengebied
ver van de bebouwde kom. Deze
verschuiving was noodzakelijk om
verschillende redenen. Op de eerste
plaats was in de stad meestal geen
plaats meer voor een kazerne met in
de buurt oefenterreinen. Mede door
de ontwikkeling van massalegering
naar paviljoenbouw en het zwaarder
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Afb. 7.18 Kaart Generaal de Bonskazerne en omgeving 1960

en groter worden van het materieel
waren grotere kazerneterreinen en
oefenterreinen nodig. De kazernes
uit de jaren dertig zijn bijna allen
gesitueerd buiten de bebouwde kom
op gehuurde of nieuw aangekochte
gemeentelijke gronden. Zo ook de
Generaal de Bonskazerne te Grave.
In de loop van de jaren kwamen
deze kazernes door de oprukkende
stadsuitbreidingen vaak toch nog
binnen de bebouwde kom te liggen.
De Generaal de Bonskazerne is

gesitueerd op de kruising van drie
belangrijke wegen, die aansluiten op
de toegang van het kazerneterrein.
Tevens was er op deze plek een
zandgrond aanwezig, waardoor het
bouwen van de kazerne sneller en
goedkoper te realiseren was. De
kazerne ligt enige afstand verwijdert
van de doorgaande weg van Grave
naar ‘s Hertogenbosch. Hierdoor is er
een goede ontsluiting, maar ook de
geborgenheid gewaarborgd blijft.

De Boostkazernes vormen een
uniforme groep van kazernes die
volgens het paviljoenprincipe zijn
gebouwd. Hierin zijn verschillende
functies
ondergebracht
in
verschillende
gebouwen.
Men
verdeelde de verschillende paviljoens
op logische wijze over een terrein
en voorzag het geheel van een
hoofdingang. Deze hoofdingang was
het visitekaartje van het terrein dat
erachter lag Een bijkomend voordeel
van het paviljoenprincipe was de
tegemoetkoming aan de behoefte om
de menselijke maat te introduceren
bij een grootschalig complex. De
Boostkazernes zijn geïntroduceerd
om standaardisatie toe te kunnen
passen om zo snel nieuwe kazernes
te kunnen bouwen, wat noodzakelijk
was voor de Tweede Wereldoorlog.
De herinrichting van het zuidelijke
gedeelte van de Generaal de
Bonskazerne in Grave zal aan het
functionele ruimtegebruik van het
terrein een geheel andere dimensie
toevoegen. De militaire doeleinden,
die in de twintigste eeuw het karakter
van het projectgebied hebben
bepaald, zullen door de toekomstige
bedrijvenpark “de Bons” nagenoeg
tot een museaal relict gereduceerd
worden en een herinneringswaarde
gaan vertegenwoordigen.

Afb. 7.19 Kaart Generaal de Bonskazerne en omgeving 2010
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Afb. 7.20 Kaart bebouwing en infrastructuur omgeving 1939

OMGEVING
De kazerne wordt ontsloten door
de verkaveling van agrarische
grondgebied. Deze heeft de vorm
bepaald van het kazerneterrein.
Aan de zuid-, west- en noordzijde is
het terrein ontsloten door wegen.
Waarvan de laatste twee genoemde
belangrijke wegen zijn. Aan de
oostzijde is het gebied afgeschermd
door groen. Door de aanpassingen
op het kazerneterrein is de zuidgrens
verplaatst en is er een minder

204

CHAMP DE MARS

Afb. 7.21 Kaart bebouwing en infrastructuur omgeving 2010

duidelijke
afrastering
zichtbaar.
Tevens verandert de omgeving van
landelijk naar een mix van industrie
en boerderijen.

Afb. 7.22 Kaart groen kazerne en omgeving 1960

GROENESTRUCTUUR
Het kazerneterrein wordt deels
omgeven door een groene buffer. Aan
de westzijde werd deze buffer in de
jaren veertig gecreëerd om inkijk vanaf
de openbare weg te beperken. Aan de
oostzijde van het kazerneareaal werd
gebruik gemaakt van een bestaande
houtwal, die eertijds de ‘natuurlijke
grens’ vormde tussen het bouwland
en het overige akkerland. Nu vormt
deze houtwal de grens tussen kazerne
en sportpark. De groenstructuur

Afb. 7.23 Kaart groen kazerne en omgeving 2010

buiten het kazerneterrein heeft
weinig ontwikkelingen ondergaan.
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Afb. 7.24 Kaart kazerneterrein als enclave 1960

ENCLAVE
Het terrein, dat in de jaren veertig aan
het kazerneareaal werd toegevoegd,
lag van oudsher op het grondgebied
van de gemeente Grave. In plaats
van de oude gemeentegrens werd
de oostgrens van de kazerne nu
gevormd door de oude scheidslijn
tussen de bouwlanden, De bestaande
houtwal aan de oostzijde van het
kazerneterrein bleef gehandhaafd
en vormde hierdoor de ‘natuurlijke’
afscheiding met de buitenwereld.
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Aan de noord-zijde van de Generaal
de Bonskazerne werden smalle
groenstroken van enkele meters
breed als buffer gecreëerd. Deze
afscherming diende er voor om
de voorbijgangers op afstand te
houden, maar wel een blik gunde
over de entree van het terrein.
Bij de verandering van de functie
veranderde de enclave mee, en ging
terug naar de afscheiding op dezelfde
plek als waar deze ontworpen was.
De harde grenzen aan de oostzijde

Afb. 7.25 Kaart kazerneterrein als enclave 2010

blijven gehandhaafd, maar er ontstaat
een open grens aan de zuidzijde waar
de gebieden gesplitst zijn door de
industriepanden. Door een gazen
hekwerk worden de gebouwen meer
prijsgegeven maar tevens blijven ze
niet toegankelijk.

Afb. 7.26 Kaart representatief 1939

REPRESENTATIVITEIT
De opzet van de Boostkazernes een
complex bestaande uit verschillende
paviljoens. Kenmerkend hierbij was
dat er een hoofdgebouw aanwezig
was dat plaats bood aan verschillende
functies (afdelingen van algemene
aard en de staf ). Het hoofdgebouw
was tevens de toegangspoort tot
het terrein. De Generaal de Bons
Kazerne onderscheidt zich van de
andere Boostkazernes, omdat hij
afwijkt van deze structuur. De Graafse

kazerne was bedoeld voor een heel
regiment infanterie bestaande uit
twee bataljons. Daardoor diende deze
kazerne twee maal zo groot te zijn
als een standaardkazerne. Er werden
onder meer zes legeringgebouwen
opgetrokken en het hoofdgebouw
kreeg een andere structuur. In plaats
van een U-vormig gebouw dat tevens
als poortgebouw zou fungeren
zoals bij andere Boostkazernes werd
het hoofdgebouw naast de entree
gesitueerd. Door deze opzet waren

Afb. 7.27 Kaart representatief 2010

de gebouwen gesitueerd aan de
ingang het meest representatief voor
‘t kazerneterrein. Het keukengebouw
vormt een duidelijk herkenningspunt
door de centrale ligging, hoogte en
begrenzing aan de appélplaats. Met
de verandering van het kazerneterrein
veranderde de ingang van ‘t terrein
aan de West-zijde. Hierdoor verschoof
de representativiteit naar deze zijde.
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Afb. 7.28 Profiel kazerneterrein 1960

Afb. 7.29 Profiel kazerneterrein 2010

PROFIELEN
In de profielen is zichtbaar dat er
weinig hoogteverschillen zijn waar
te nemen in de orginele bebouwing.
De karakteristieke dakstructuur is
zichtbaar in deze doorsnede. Hiermee
maken de vierkante industriepanden
een inbreuk op de bestaande
structuur. Tevens vullen de panden
de open ruimte in het midden van het
terrein waardoor er meer dichtheid
ontstaat en de verbinding tussen
beide kazernes verbroken wordt.
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Afb. 7.30 Hoofdingang van de Generaal de Bonskazerne

BOOSTKAZERNES
De Generaal de Bonskazerne te Grave
maakt deel uit van een groep van
zestien kazernes in Nederland die ook
wel Boostkazernes worden genoemd.
De
internationaal
oplopende
spanning in de jaren dertig was reden
voor het Ministerie van Oorlog om
gehaast nieuwe linies en stellingen
(onder andere de Maaslinie en de
Peel-Raamstelling),
honderden
bunkers, kazematten en kazernes te
bouwen. In september 1937 werd

het wetsontwerp dat de bouw van
vierentwintig kazernes mogelijk
maakte ingediend bij de Tweede
Kamer. Wilde men op uiterlijk 1
maart 1939 deze kazernes opleveren
dan moesten binnen een half jaar
bestekken en complete tekeningen
worden voltooid. Kapitein der Genie
A.G.M. Boost kreeg opdracht deze
te ontwerpen en een bouwbureau
van de Genie moest de ontwerpen
uitwerken. Van deze vierentwintig
geplande kazernes zijn er uiteindelijk

zestien gebouwd. Twaalf kazernes
verrezen nabij de landsgrens in de
gemeenten Zuidlaren, Steenwijk,
Schalkhaar, Eefde, Arnhem, Grave,
Weert, Roermond, Eindhoven, Tilburg,
Roosendaal en Bergen op Zoom. Vier
kazernes van dit type verrezen meer
landinwaarts in Ede, Wezep, Ermelo en
Bussum.

7.2 jeoudekazernenu.nl
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Door de dreiging vanuit Duitsland
werd direct het grensbataljon
van
het
vijftiende
Regiment
Infanterie naar Grave gestuurd.
Voor deze manschappen vond men
legeringruimte in onder andere de
Infirmerie in de stad en de oude
openbare school. Met de bouw van de
Generaal de Bonskazerne werd met
spoed begonnen en eind februari 1939
kwam het eerste legeringgebouw van
de kazerne gereed. Vanaf dat moment
vonden steeds meer militairen, die
inmiddels een goede band hadden
opgebouwd met de bewoners van
Grave, hun onderdak in de kazerne. De
Graafse kazerne was bedoeld voor een
heel regiment infanterie bestaande
uit twee bataljons. Daardoor diende
deze kazerne twee maal zo groot
te zijn als een standaardkazerne.
In de jaren zeventig werden er nog
enkele magazijnen en werkplaatsen
gebouwd op het zuidelijke gedeelte
van het kazerneterrein. In de
jaren negentig van de twintigste
eeuw was de fors ingekrompen
landmacht genoodzaakt een aantal
kazernes af te stoten. Uiteindelijk
werd in 1997, met het vertrek van
160 Zware Transportcompagnie,
de kazerne ontruimd. Op dit
moment doet het gedeelte van
de Generaal de Bonskazerne dat
door Boost ontworpen is dienst als
Asielzoekerscentrum en wordt het
zuidelijke gedeelte herbestemd als
bedrijvencampus.

FUNCTIES
1. Wachtgebouw
2. Bureelgebouw
3. Kantine onder-officiëren
4. Kantine met filmzaal
5: Logiegebouw
6. Legering officiëren
7. Kantine officiëren
8. Keukengebouw met ketelhuis en badhuis

Afb. 7.31 Kaart functies gebouwen 1939
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9. Kazernecommedant huis
10. Genie werkplaats
11. Stalling artillerie
12. Uitgifteplaats brandstof
13. Gymzaal
14. Kazerneringsgebouw
15. Minutiedepot
16. Administratiegebouw
17. Brandbare goederen opslag
18. Stalling
19. Hoofdgebouw

Afb. 7.32 Kaart functies gebouwen 1960

FUNCTIES
In het noorden van het terrein is
het wachtgebouw ‘t eerste gebouw
wat men tegen komt wanneer het
kazerneterrein wordt opgegaan.
Naast dit gebouw zijn aan de voorzijde
twee andere gebouwen geplaatst met
als functies van bureelgebouw en
de kantine voor de onderofficieren.
Rondom de centraal gelegen
apelplaats zijn de logies gesitueerd
waarbij het keukengebouw met
insluitend een ketelhuis, het badhuis

Afb. 7.33 Kaart functies gebouwen 2010

en de eetzaal voor onderofficiëren.
Tussen het wachtgebouw en een
logiegebouw is de kantine met
filmzaal geplaatst. Opvallend is dat de
legering en kantine van de officiëren
afgelegen zijn van de apelplaats.
Door de toevoegingen voor de
Koude Oorlog is er een hoofdgebouw
toegevoegd
met
verscheidene
gebouwen voor opslag. In het
laatste decennia is er bedrijvigheid
toegelaten op het terrein waardoor
er een functie bij kwam waarmee het

terrein nog nooit eerder te maken had
gehad. De overgebleven gebouwen
in het zuiden van het terrein worden
nog steeds gebruikt voor opslag,
De Generaal de Bonskazerne
wordt hedendaags gebruikt als
asielzoekerscentrum.
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Afb. 7.34 Kaart kazerneterrein 1939

BEBOUWINGSONTWIKKELING
De Generaal de Bonskazerne te
Grave maakt deel uit van een groep
van zestien kazernes in Nederland
die ook wel Boostkazernes worden
genoemd.
De
internationaal
oplopende spanning in de jaren
dertig was reden voor het Ministerie
van Oorlog om gehaast nieuwe linies
en stellingen. Aan de uitbreidingen
van de Generaal de Bonskazerne
in de jaren vijftig ligt niet echt een
vastomlijnd
stedenbouwkundig
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plan ten grondslag zoals bij deze
nieuwe kazernecomplexen. Wanneer
er behoefte was aan uitbreiding
werd deze gerealiseerd. Waar nog
ruimte was werden verschillende
paviljoens in een strakke structuur
geplaatst. Voor het grote materieel
waren grote onderhoudsruimten en
garages nodig en er was behoefte
aan lesgebouwen. In 1957 bood de
kazerne onderdak aan het Technische
Dienst bataljon van de eerste Divisie.
Toen de Intendancecompagnie van

Afb. 7.35 Kaart kazerneterrein 1960

de eerste Divisie zich hierbij voegde
was een groot deel van de logistieke
ondersteuning van deze divisie in
Grave geconcentreerd. In de jaren die
daarop volgden wisselden de troepen
elkaar af met enige regelmaat. In
de jaren zeventig werden er nog
enkele magazijnen en werkplaatsen
gebouwd op het zuidelijke gedeelte
van het kazerneterrein.

De gemeentegrens tussen Velp en
Escharen liep dwars over het huidige
terrein van de Bonskazerne en volgde
nagenoeg exact de nog bestaande
logistieke as aan de oostzijde
van het kazerneterrein, tussen de
toegevoegde bouwvolumes. Voordat
het gebied tot kazerneterrein werd
bestemd liep op deze plek een
veldweg ter ontsluiting van de
akkergronden. De hoofdstructuur van
het zuidelijke deel van de Generaal de
Bonskazerne is duidelijk gelieerd aan
de oriëntatie van de Boostgebouwen.
De
logistieke
lijnen
in
het
projectgebied. De hoofdaders in het
verlengde van het oudste kazernedeel
vormen de uitgangspunten van de
bestaande ruimtelijke structuur. De
verbindingsweg aan de oostzijde
van het projectgebied volgt vrijwel
nauwkeurig de as van de historische
gemeentegrens tussen Velp en
Grave/Escharen. Deze grens was tot
aan de jaren vijftig van de twintigste
eeuw de uiterste limiet aan de
oostzijde van het kazerneterrein.
De
nieuwe
artilleriegebouwen
zijn haaks op en parallel aan de
hoofdassen
opgetrokken.
Deze
aanleg wordt gekarakteriseerd door
een zeer ruime, breed uitgemeten
opzet. Door de positionering van
de jaren ‘50 gebouwen werd mede
de aanzet gegeven voor de thans
nog bestaande ruimtelijke structuur.
Latere uitbreidingen en toevoegingen
uit de jaren ‘70 zijn hier immers op
afgestemd.
Afb. 7.36 Kaart kazerneterrein 2010
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Afb. 7.37 Kaart infrastructuur kazerneterrein 1960

INFRASTRUCTUUR
De
infrastructuur
op
het
kazerneterrein is rond 1960 beperkt
tot de noodzakelijke wegen. De
omvangrijke parkeerplaats vormt
samen met de groenstructuren voor
een sterke ruimtelijke beleving. Deze
open parkeerplaats vormt tevens de
radiale verbindingen tussen de twee
lineaire assen. Zoals de infrastructuur
op het terrein de efficiëntie van het
gehele complex benadrukte was het
gebruik van eenvoudige vormen
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Afb. 7.38 Kaart infrastructuur kazerneterrein 2010

en zorgvuldig uitgekozen sobere
detaillering een spiegel van het
functionele van het kazernebedrijf.
Door de veranderingen ontstaat
er meer infrastructuur om zo de
bedrijven optimale toegang te geven
tot hun gebouw. Tevens moet er voor
meer parkeergelegenheid gezorgd
worden en de wegen moeten geschikt
zijn voor ruime vrachtwagens.

Afb. 7.39 Kaart groen kazerneterrein 1960

GROEN STRUCTUUR
Behalve hun waardevolle ecologische
functie zijn groenstructuren op het
kazerneterrein mede van belang
vanwege het sfeerbepalende en
ruimtelijk-structurerende
karakter.
Naast de open, geasfalteerde zones
in het hart van het projectgebied kent
het kazerneterrein een aantal arealen
met een sterke groene identiteit. Deze
zones, bestaande uit opgaand hout
en struweel, zijn met name gesitueerd
nabij de terreinafscheiding aan de

aan de west-, zuid- en oostzijde. In
de nabijheid van de bouwvolumes
zijn ook enkele groen perken.
Tevens zijn bomenrijen en groene
laanbeplantingen aan de rand van
open arealen karakteristiek. Verder
zijn er nog een paar verspreide bomen
te vinden op het terrein. De aanplant
nabij het centrale sportterrein aan
de noordzijde van het projectgebied
kent een divers samengesteld
aantal bomen met een grote
ruimtelijk-structurerende
werking.

Afb. 7.40 Kaart groen kazerneterrein 2010

Groenelementen en bomenrijen met
een duidelijke ruimtelijk-scheidende
werking werden gelijktijdig met de
realisatie van nieuwe bouwvolumes
in de jaren dertig, veertig en vijftig
aangeplant
en
versterken
de
geordende hoofdstructuur. Door de
toevoeging van bedrijven aan het
vroegere kazerneterrein verdwijnt
er groen om plaats te maken voor
infrastructuur en bebouwing.
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Afb. 7.41 Kaart representatieve functies 1960

REPRESENTATIEVE FUNCTIES
De woningen en kantine voor de
officieren zijn buiten de intieme
structuur van de kazerne gelegen om
zich af te zonderen van de soldaten
met een mindere rang. Hierna zijn
de gebouwen aan de entreezijde,
wachtgebouw, bureelgebouw en
kantine voor de onderofficiëren, het
belangrijkst met betrekking tot de
rangen. Waarna de faciliteiten van de
soldaten kwamen. De apelplaats is
centraal gelegen en kan vanuit veel
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standpunten geobserveerd worden.
Door de verandering van de ingang
veranderde ook de representativiteit
van het terrein. Deze verplaatste
zich naar de andere zijde, waarbij
er ook een zachtere grens ontstaat
met de zuidkant. Hierdoor wordt een
logiegebouw belangrijker gemaakt
dan de overige logiegebouwen. Het
ketelhuis krijgt vanuit deze kant een
prominentere plaats. Doordat bij het
vroegere kazerneterrein een open
sportveld was geplaats is deze zijde

Afb. 7.42 Kaart representatieve functies 2010

van het ketelhuis ook representatief.
Het wachthuis en bureelgebouw zijn
vanaf de weg ten noorden van het
kazerneterrein zichtbaar en vervullen
een herkenning voor de mensen die er
voorbij komen. De legering en kantine
van de officieren zijn onbelangrijk
geworden in de representiviteit van
het hedendaagse terrein. Dit komt
door verlies van representativiteit in
functie en de afgelegen plaats ten
opzicht van het centraal gelegen
apelplaats.

Afb. 7.43 Kaart entrees 1939 (boven) - 2010 (onder)

ENTREES
Het meerendeel van de entrees zijn
gericht naar de centraal gelegen
apelplaats. Zodat de entrees van de
gebouwen eenvoudig in de gaten
konden houden. De kantine van
de officieren, de kantine van de
recruiten en tevens de eetzaal voor
de onder officiëren hebben hierop
een uitzondering. Ook is het ketelhuis
vanuit de andere kant toegankelijk.
Dit laatste heeft vooral te maken
met onderhoud en de controle van

de installaties. De entrees van de
gebouw zijn door de jaren heen
behouden. Alleen na de transformatie
in de 21e eeuw wordt de hoofdingang
van het terrein verplaatst naar de
west-zijde van het terrein. Deze
verandering maakt het naast gelegen
gebouw belangrijk genoeg om de
entree hiervan aan te passen. De
reden waardoor er in de overige
gebouwen geen aanpassingen zijn
gedaan is doordat de gebouwen zeer
massief zijn gebouwd en er weinig

Afb. 7.44 Kaart entrees 1960

met de indeling intern geschoven
kon worden. In de kaart van voor de
Koude Oorlog is te zien dat er een zijingang is bijgekomen en tevens het
kazerne terrein is uitgebreidt. Deze
zij-ingang heeft te maken met de
toevoer van zwaar materieel waarmee
het terrein werd geconfronteerd door
de uitbreiding.
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Afb. 7.45 Kaart zichtlijnen 1960

ZICHTLIJNEN
Door de rechtlijnige opzet van het
kazerneterrein ontstaan er duidelijke
zichtlijnen. Hierdoor is het terrein
gemakkelijk te overzien. Echter
zorgt de intensieve bebouwing op
het terrein voor een belemmering
voor optimale controle over het
gebied. Mede door de grote parkeeren
sportvoorzieningen
ontstaat
er in het midden een open veld
waardoor er een zachte overgang is
ontstaan tussen de orginele kazerne
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bebouwing en de toevoegingen na
de tweede wereldoorlog. Door de
toevoeging van bedrijven aan het
terrein verdwijnt het open karakter
in het midden van het terrein en
verdwijnen de zichtlijnen. Deze
toevoegingen zorgen voor een
harde overgang tussen de twee
verschillende periodes van de
kazerne. Mede door het verschil in
uitstraling tussen de oude en nieuwe
industrie wordt het contrast vergroot.

Afb. 7.46 Kaart zichtlijnen 2010

Afb. 7.47 Kaart symmetrie kazerneterrein

SYMMETRIE
De hoofdas van de paviljoenstructuur
werd gericht op het noordoosten,
richting de huidige Generaal de
Bonsweg. Deze opzet was met het oog
op toekomstige uitbreidingen uiterst
doelmatig, omdat expansie louter aan
de zuidwestzijde kon plaatsvinden.
De door Boost gerealiseerde ritmiek
van bouwvolumes kon hierdoor in
het verlengde van de hoofdstructuur
worden voortgezet. De symmetrie die
ver werd doorgevoerd in de bouw van

kazernes van voor 1900 wordt niet
meer consequent toegepast. En ook
door het breken met de achterhaalde
opzet van massalegering kwam de
nadruk steeds meer te liggen op een
functionele uitstraling in plaats van
een weerbaarheid en machtsvertoon
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Afb. 7.48 Kaart monumentenstatus

MONUMENTEN
Er zijn twee rijksmonumenten
op de Generaal de Bonskazerne
bepaald.
Het
keukengebouw
en de voormalige ingang. Deze
zijn van algemeen belang. Het
heeft cultuurhistorisch belang als
voorbeeld van een bestuurlijke en
strategische ontwikkeling, namelijk
de stichting van een kazerne als
onderdeel van de Peel-Raamstelling,
een belangrijk onderdeel van de
landsverdediging, en als voorbeeld
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van de typologische ontwikkeling
van kazernes in het interbellum.
Architectuurhistorisch is het van
belang vanwege de stijl die door de
bureaus der genie werd toegepast
en wegens het materiaalgebruik.
Het geheel is van belang vanwege
de situering, verbonden met de
strategische ontwikkeling van de
aloude vestingstad Grave. Het is
belangrijk vanwege de gaafheid van
in- en exterieur.

Afb. 7.49 Oostgevel wachtgebouw

Afb. 7.50 Zuidgevel wachtgebouw

UITSTRALING WACHTGEBOUW
Boost koos bij het ontwerpen van de
Graafse kazerne voor aansluiting bij
een algemeen heersende bouwtrend
uit de jaren dertig, gebaseerd op
een traditionalistisch idioom. De
ontwerper maakte echter ook met
vrucht gebruik van de materialen
en de gestandaardiseerde modellen
van het Nieuwe Bouwen, die op
subtiele wijze in de geveltektoniek tot
uitdrukking werden gebracht. De door
Boost gekozen hoofdopzet van de
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individuele paviljoengebouwen was
vertrouwd en herkenbaar: een van
een woonhuis afgeleide bouwvorm
met pannendak. De architectuur van
de Graafse kazerne kan karakteristiek
worden genoemd vanwege de
gestileerde
gevelornamentiek,
de functionele opzet en vanwege
de duidelijke raakvlakken met de
Amsterdamse en de Delftse School.

Afb. 7.51 Begane grond wachtgebouw

ORGANISATIE
De entree van het gebouw is
gelegen aan de binnenkomst van het
kazerneterrein en steekt iets uit het
bouwvolume. Na de entree is er een
duidelijke scheiding, waarbij er links
naar het geneeskundig onderzoek
gegaan kan worden en rechts is
het administratieve gedeelte met
daarbij een cellencomplex. Opvallend
hierbij is dat zowel de cellen als de
ziekenzalen buiten de hoofdvorm
geplaatst zijn en als vleugels aan

Afb. 7.52 Eerste etage wachtgebouw

het gebouw geplaatst zijn. De ronde
uitbouw in het noorden is de kamer
voor de wachtcommandant met een
deur waarmee directe verbinding
met de poort is. Deze kamer heeft
ook vrij zicht op de entree van het
kazerneterrein en biedt tevens
uitzicht op de rest van het terrein.
Op de eerste etage zijn slaapruimtes
geplaatst en zijn bereikbaar vanuit de
centrale entree met een trap.
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8

VERGELIJKende studies

		Vergelijking van de kazernes met de Tapijnkazerne te Maastricht

INLEIDING
In dit hoofdstuk zullen de kazernes
onderling op een aantal thema’s
met elkaar vergeleken worden om
zo verbanden tussen de kazernes te
ontdekken. Er zijn vijf thema’s bepaald
waarop de kazernes, met gebruik
van informatie uit de analyses, met
elkaar vergeleken zullen worden.
Het eerste thema is de relatie met de
stad. Als tweede wordt er gekeken
naar de relatie met het landschap.
Bij het derde thema wordt er naar

de ‘openbare ruimte’ op het kazerne
terrein gekeken. Het vierde thema
gaat over de hiërarchie op het
kazerneterrein. Tot slot wordt er
onderzocht of er een relatie bestaat
tussen de kazernetypologie en de
toegepaste architectuurstijl.
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Afb. 8.1 Tapijnkazerne te Maastricht omstreeks 2012

Relatie met de stad
Binnen deze vergelijking zal er
gekeken worden naar de positie die de
kazerne binnen of ten opzichte van de
stad inneemt. Wat is de relatie tussen
de kazerne en de stad? Is het gebied
een enclave ? Deze relatie hangt nauw
samen met het begrip ‘enclosure’,
dat een belangrijke rol speelt bij de
opbouw van een kazerneterrein. Dit
heeft niets te maken met het bang
zijn voor pottenkijkers, maar vanwege
de discipline moeten alle invloeden
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van buitenaf tot een minimum
beperkt worden. De Tapijnkazerne
te Maastricht ligt net ten zuiden van
de tweede stadsmuur. Belangrijk
detail is dat de positie buiten het
oorspronkelijke stadscentrum is. De
kazernes die buiten de stadsmuren
werden gebouwd hadden meer
ruimte en bestonden uit meerdere
gebouwen. De oude lineaire kazernes
van het Vauban type binnen de
stadsmuren bestonden vaak uit één
groot gebouw. De grenzen van een

gebouw verschillen per definitie
met die van een terrein. Bij een
gebouw zijn de gevels de grenzen
en maakt het gebouw onderdeel
uit van de stedelijke ruimte. Bij het
kazerneterrein was het nodig om deze
af te sluiten van de omgeving om de
invloeden van buitenaf te beperken.
Hierdoor ontstaat er van zelf in
meer of mindere mate een enclave
binnen de stad. De Tapijnkazerne kan
daarom als een enclave binnen de
stad getypeerd worden. De grenzen

Afb. 8.2 Oranje Nassaukazerne te Amsterdam omstreeks 2012

worden gevormd door het eigen
hekwerk, maar vanuit de omgeving
door de Villawijk, de ringweg, de Jeker,
de stadsmuur en het park. Waarbij de
Jeker en het hertkamp (onderdeel van
het park) een fysieke barriere vormen
tussen de omgeving en de kazerne.
De ringweg vormt niet direct een
fysieke barriere, er loopt immers nog
een ventweg langs, maar vormt zeker
een scheidend element. Het villapark
vormt in deze situatie de minst sterke
barriere, maar dit is dan ook bewust

zo ontworpen. De kazerne is namelijk
zorgvuldig ingepast in de historische
context en neemt daardoor een
belangrijke
stedenbouwkundige
positie in de stad in. De situatie bij de
Oranje Naussaukazerne te Amsterdam
is totaal anders dan in Maastricht.
Deze kazerne ligt nog net binnen de
stadsmuren. De kazerne kan zelfs
gezien worden als onderdeel van
de verdedigingswerken. Doordat de
kazerne één groot lang lineair blok is,
kan de kazerne eerder gezien worden

als een grens dan als een enclave. De
kazerne vormt dan de grens tussen
het Middeleeuwse stadscentrum en
de nieuwe bebouwing. Hiermee gaat
de kazerne dus een relatie met beide
zijdes aan. Helaas vormt het water
een sterk scheidend element tussen
het oude en het nieuwe gedeelte,
waardoor de kazerne niet als
verbindend element kan werken. De
bebouwing aan de centrumkant zorgt
hier voor een zekere begrenzing, maar
lang niet in die mate als het water.
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Afb. 8.3 Johan Willem Frisokazerne te Ede omstreeks 2012

Bij de kazerne in Ede is de situatie
totaal anders. Tijdens de bouw van
de kazerne was er nauwelijks een
stedenbouwkundige context. Er is
dus eigenlijk helemaal geen relatie
met de oude stadskern. Aangezien
de kazerne te ver van het centrum
gepositioneerd is. De enige reden
om hier een kazerne te bouwen was
de nabijheid van het nieuwe station.
De kazerne werd begrensd door de
spoorlijn aan de zuidzijde en een
natuurgebied aan de oostkant. Maar
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Afb. 8.4 Frederik Hendrikkazerne te Blerick omstreeks 2012

ook in de huidige situatie waar de
kazerne inmiddels is opgeslokt door
de stad. De hardste grens is nog steeds
de spoorlijn, gevolgd door de nieuwe
bebouwing aan de westzijde. De
overgang naar het natuurgebied en
de nieuwe kazerne aan de noordzijde
verloopt redelijk soepel. Ook bij Blerick
is de situatie weer totaal anders.
Hier werd de locatie voor de kazerne
bepaald door de toenmalig Minister
van Oorlog. Deze was aan de linker
Maasoever, omdat op landelijk niveau

strategisch gezien de beste locatie
was ter verdediging van de dreiging
van Duitsland. De locatie is sterk
gescheiden van het centrum door een
spoorweg en de Maas. Hierdoor is er
eigenlijk geen relatie met de stad. De
enige relatie met de omgeving is die
met de latere bebouwing. Wel is ook
deze kazerne op oude vestingwerken
gebouwd, waardoor de kazerne vanuit
historische context een belangrijke
stedenbouwkundige positie inneemt.

Afb. 8.5 Kaart van Maastricht omstreeks 1924

relatie met het landschap
Voor de ontmanteling van de
vestingsteden, waren steden zelf
verantwoordelijk voor de bouw en
onderhoud van kazernes. De kazernes
werden dan immers ook binnen de
stadsmuren, op militair strategische
posities, gebouwd. Vanaf 1870 nam
het Rijk deze taak van de steden
over. Op landelijk niveau bepaalde
strategische
plekken
(steden)
werden nieuwe kazernes gebouwd.
Vaak kwamen deze bij de oude

vestingsteden te liggen of bij steden
die al eerder als garnizoensstad
gefungeerd hadden. Voor de exacte
locatie van de nieuwe kazernes
waren niet louter meer strategische
posities ten opzichten van de stad
bepalend, maar vaak juist functionele
en economische redenen.
In
Maastricht kwam na de opheffing van
de vestingstatus en de ontmanteling
van de vestingwerken het gebied ten
zuiden van de stad in militaire handen
en diende het als oefenterrein en

zweminrichting. In 1904 werd door
het Ministerie van Oorlog besloten tot
de bouw van een nieuwe kazerne. Er
werd pas in tweede instantie gekozen
voor de locatie op de hoger gelegen
delen van De Kommen ten zuiden
van de stad. Dit werd besloten vanuit
economische motieven, omdat de
eerste locatiekeuze ten noordoosten
van de stad te duur uit zou vallen. En
het gebied ten zuiden van de stad al in
eigendom was. Aangezien de kazerne
gebouwd werd op de voormalig
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buitenwerken, moesten de kommen
wel worden aangevuld met grond.
Ook de Jekerarm werd gedempt.
Het kazerneterrein in Amsterdam
maakt deel uit van een serie kazernes
en opslagplaatsen voor militaire
doeleinden. Deze gebouwen zijn in
de loop van de 19e eeuw aangelegd
tegen de toenmalige stadswal. Ze
werden gebouwd ter vervanging
van de barakken op het Drilveld en
de inkwartiering van Franse soldaten
bij de burgerbevolking, wat door
de verdichting van de binnenstad
noodzakelijk werd. Ze werden op deze
locatie aangelegd om strategische
redenen, omdat het garnizoen
infanteristen direct kon worden
ingezet bij de verdediging van de
vestingwerken rondom de stad. Het
kazerneterrein is aan beide zijde
omsloten door water, wat onderdeel
uitmaakte van de verdedigingswerken.
De exacte locatie van de kazerne in
Nijmegen werd niet bepaald door een
strategische ligging ter bescherming

Afb. 8.6 Kaart van Amsterdam omstreeks 1820

van de stad zoals dat in Amsterdam
het geval was. Hierbij speelde vooral
de aanwezigheid van twee andere
kazernes, die zich op een ruime
terrein net buiten de stad bevonden
een rol. Daardoor was het zowel
voor infrastructurele (logistieke) als
economische redenen logisch hier de
kazerne te bouwen. Bovendien kon op
deze manier het exercitieterrein dat al
aanwezig was ook benut worden door
de nieuw te bouwen kazerne.
Afb. 8.7 Kaart van Nijmgen omstreeks 1913
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Afb. 8.8 Kaart van Ede omstreeks 1906

Het kazerneterrein in Ede maakt deel
uit van een groot kazernecomplex
dat aan de rand van Ede is gesitueerd.
Voordat het terrein voor militaire
doeleinden gebruikt werd, maakte
het deel uit van het bosrijke
natuurgebied. Het landschap met
zijn droge zandgronden heeft maakte
deze locatie ideaal voor het bouwen
van een kazerne. Maar vooral de
spoorlijn en daarmee een goede
infrastructurele ontsluiting hebben
de exacte positionering van het

terrein bepaald. De kazerne was niet
meer strategisch geplaatst voor de
verdediging van een stad, maar de
kazerneterreinen werden nog wel
op een strategische manier verdeeld
voor de verdediging van Nederland.
De kazerne in Grave werd net als het
kazerneterrein in Ede ver buiten de
bebouwde kom gesitueerd. Dit werd
om verschillende redenen gedaan.
Op de eerste plaats was in de stad
door de stedelijke verdichting geen
plaats meer voor een kazerne met in

Afb. 8.5 Kaart van Grave omstreeks 2010

de buurt oefenterreinen. Mede door
de ontwikkeling van massalegering
naar
paviljoenbouw
(het
kazerneterrein werd ruimer opgezet)
en het steeds groter en zwaarder
wordende materieel waren grotere
kazerneterreinen en oefenterreinen
nodig. Bovendien zouden grote
hoeveelheden militairen en materieel
te veel overlast bezorgen in een stad.
Het kazerneterrein kwam op een
infrastructureel knooppunt te liggen
zo dat het goed ontsloten
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kon worden. Het kazerneterrein in
Blerick is gebouwd op de resten van
het voormalige fort Sint-Michiel. Dit
fort werd in de zeventiende eeuw op
deze plek aangelegd, omdat het een
militaire strategische plek was ten
opzichten van de stad Venlo, doordat
het op een verhoogd terras lag in
de binnenbocht van de Maas. Wilde
Venlo zijn garnizoenstatus behouden
dan werd er de Minister van Oorlog
geëist dat een nieuwe kazerne aan
de linkeroever van de Maas geplaatst
werd. Hierbij was de locatie van het
voormalige fort Sint-Michiel het
enige terrein dat in bezit was van de
gemeente Venlo. De linkeroever was
van strategisch belang ten opzichten
van de dreiging vanuit Duitsland en
de verdediging van de infrastructuur
over de Maas.
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Afb. 8.9 Kaart van Venlo omstreeks 1924

RUIMTELIJKE STRUCTUUR
Het kazerneterrein heeft door de
eeuwen heen een transformatie
ondergaan. Waren het in de begin
periode van de kazernebouw vooral
enkele lineaire gebouwen die het
kazerneterrein bepaalde, na een
overgangsperiode eind negentiende
eeuw werd het paviljoensysteem
de
algemeen
toegepast
kazernetypologie. De Tapijnkazerne
in Maastricht is zo’n voorbeeld van de
paviljoenbouw. Vaak worden bij deze

Afb. 8.10 Bebouwingskaart kazerne Maastricht omstreeks 1924

opbouw de belangrijkste gebouwen
rondom de appèlplaats gesitueerd,
zodat er vanuit deze gebouwen
controle was over de soldaten die
op het open terrein hun dagelijkse
activiteiten ondernamen. Ook bij de
kazerne in Maastricht zijn rond de
appèlplaats het hoofdgebouw en de
paviljoengebouwen geplaatst. Het
wachtgebouw ook een belangrijk
gebouw in de hiërarchie van het
terrein bevindt zich niet aan dit terrein
maar op de hoek, omdat hier de ingang
gesitueerd is. Een ander belangrijk
onderdeel van de ruimtelijke structuur
is de assenstructuur. Zowel op het
terrein als op het gebouwniveau
lopen diverse (symmetrie)assen. Deze
zorgen ervoor dat het kazerneterrein
uit overzichtelijke en efficiënte
ruimtes bestaat, waarbij eenvoudig de
supervisie mogelijk is. De grootsheid
van de appèlplaats moest tevens de
rekruten imponeren. Het complex
heeft dan ook de uitstraling van een
vreedzaam ensemble,

Afb. 8.11 Bebouwingskaart kazerne Amsterdam omstreeks 1813

COMPARATIVE STUDIES

233

Afb. 8.12 Bebouwingskaart kazerne Ede omstreeks 1906

die eerder beheersing dan dwang
uitstraalt. De kazerne in Amsterdam
is niet volgens het paviljoensysteem
opgebouwd, maar is een lineaire
kazerne van het type Vauban. Hierbij
speelt de ruimtelijk structuur van het
terrein een minder grote rol, om het
simpele feit dat het terrein eigenlijk
maar uit één gebouw (met enkele
bijgebouwen) bestaat. Het terrein
werd ook toen al met een duidelijke
symmetrieas vormgegeven, waardoor
een overzichtelijk beeld ontstaat.
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Afb. 8.13 Bebouwingskaart kazerne Nijmegen omstreeks 1913

Dit werd ook gedaan supervisie
te optimaliseren en zo controle
te hebben. De kazerne in Ede is
gebouwd in een overgangsperiode
tussen het Vaubantype en het
paviljoentype. Hier is duidelijk te
zien dat de hoofdgebouwen al op
een ruimer opgezet terrein werden
gesitueerd. Maar ook hier speelt
de asstructuur een centrale rol. De
spiegelsymmetrieas zorgt ervoor
dat het terrein overzichtelijk is.
Vanaf het exercitieterrein voor de

hoofdgebouwen is in één oogopslag
het gehele terrein te overzien.
Bovendien zijn beide hoofdgebouwen
onder een lichte hoek geplaatst
ten opzichten van de as, zodat de
supervisie over het exercitieterrein
optimaal was. Een andere kazerne
die zich ook in de overgangsperiode
bevindt en zich een vroeg voorbeeld
van het paviljoensysteem mag
noemen is de kazerne in Nijmegen.
Hier is echter de ruimtelijke structuur
een stuk minder

Afb. 8.14 Bebouwingskaart kazerne Blerick omstreeks 1915

duidelijk afleesbaar op het terrein.
Er is wel een duidelijke ruimtelijk
opzet in het noorden, waar het
hoofdgebouw en de achterliggende
paviljoenen op een duidelijk stramien
liggen. Ook de ruimte in het zuiden
bij het hospitaalgebouw is open
en overzichtelijk. Maar tussen deze
gebieden staan gebouwen op een
onduidelijke assenstructuur, waarbij
er centraal een open ruimte ontstaat
die niet functioneel als ruimte
gebruikt wordt. Dit leidt ertoe dat

Afb. 8.15 Bebouwingskaart kazerne Grave omstreeks 1939

de kazerne en daarmee de militairen
minder goed controleerbaar zijn.
Controle en supervisie zijn belangrijke
punten binnen het leger om zo
discipline te kunnen waarborgen. De
kazernes van Blerick en Grave en zijn
net als die in Maastricht volgens het
paviljoensysteem opgebouwd. Hier
zie je dan ook meteen terug dat er
duidelijk meer aandacht is besteed
aan de ruimtelijke opbouw van de
kazerne. Ruimtes zijn functioneel
bruikbaar en duidelijk gedefinieerd,

zoals het exercitieterrein en de
appèlplaats.
Bovendien
worden
ze omsloten door gebouwen met
een
representatieve
uitstraling.
Deze staan vaak in een bepaald
grid of er is gebruik gemaakt van
een spiegelsymmetrieas, waardoor
het ruimtelijke en overzichtelijke
gebieden worden. Dit alles om de
discipline, die op een militairterrein
noodzakelijk wordt geacht, te kunnen
controleren en handhaven.
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HIËRARCHIE OP DE KAZERNE
Hiërarchie hijerar’xi
de -woord (vrouwelijk) hiërarchieën
Zelfst. Naamw. organisatiestructuur
waarbij mensen de baas zijn over
anderen. Synoniem: rangorde
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De rangorde speelt in het leger
een zeer belangrijke rol. Door de
verdeling van rangen of graden kan
er onderscheidt worden aangeven
door de kwaliteiten, capaciteiten
en bekwaamheden hiërarchies te
ordenen. De lichamen worden niet
geïndividualiseerd door ze op één
plaats vast te pinnen, maar door ze
binnen een netwerk van betrekkingen
te verdelen en te laten circuleren.
Hierdoor is er altijd de mogelijkheid
om binnen de organisatie te groeien.

Tevens speelt de rangorde een grote rol
door middel van straffen en belonen.
De disciplinaire bestraffing heeft tot
doel de afwijkingen te beperken Dit
tweeledige systeem draagt bij aan het
proces van discipline en ontwikkeling.
Het permanenten straffen doordringt
de militaire instellingen op alle punten
en controleert ze op alle momenten.
In tegenstelling tot de rechterlijke
straffen maken de militaire systemen
bij voorkeur gebruik van straffen in de
vorm van oefeningen.

Afb. 8.16 Oranje-Nassaukazerne, Amsterdam 1814

In Amsterdam is er sprake van een
gebouw waarin alle hoofdzakelijke
functies zijn ondergebracht en zijn
de overige gebouwen slecht ter
ondersteunende functie. Hierdoor is er
geen overzicht over het kazerneterrein
en ontstaat er geen controle over het
gebied. De langwerpige vorm zorgt
voor een tweedeling van het terrein.
De noordzijde van de kazerne is
gericht op de stad, waarachter aan de
zuidzijde de bijgebouwen geplaatst
zijn om zo de volledige voorzijde aan

Afb. 8.17 Maurits- en Johan Willem Frisokazerne, Ede 1906

de stad te tonen. Wanneer er gekeken
wordt naar de kazerne in Ede is te
zien dat de belangrijkste gebouwen
licht om de ingang zijn gebogen.
Op deze manier ontstaat er duidelijk
zich op, en wordt dit vanaf de ingang
opgemerkt. De overeenkomst met
Amsterdam is dat de bijgebouwen aan
de achterzijde van deze gebouwen
geplaatst zijn. Bij deze kazernes zijn de
bijgebouwen ook niet waarneembaar
vanaf de entree, al is er in Ede wel
mogelijkheid om langs de twee

gebouwen het achtergelegen terrein
waar te nemen. Op de Maurits- en
Johan Willem Friso-kazerne hebben
de bureelgebouwen de belangrijkste
functies en vervullen een prominente
plaats op het terrein. Tussen de twee
gebouwen neemt de kantine een
centrale plaats in. De hiërarchie speelt
bij beide kazernes intern een grotere
rol. Er is echter een verschuiving te
zien, doordat er meer aandacht op de
entree gevestigd wordt naar mate er
meer ruimte is.
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Afb. 8.18 Prins Hendrikkazerne, Nijmegen 1909

In tegenstelling tot de twee
voorgaande kazernes zijn de overige
kazernes van het paviljoen opzet. De
Prins Hendrikkazerne in Nijmegen is
een type tussen het lineaire en het
paviljoen type. Het verschil tussen
deze types vanuit hiërarchisch
oogpunt is de scheiding van functies
in verschillende gebouwen, waardoor
een interessante opzet van de
gebieden ontstaat. De kazerne in
Nijmegen heeft nog geen apél plaats
gekregen, waar dit op de overige
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kazernes
een belangrijke plaats.
De verschillen tussen de kazerne in
Nijmegen en Maastricht zijn enorm
en laat zo een duidelijk verschil zien
in tijd. De grootste verandering is dat
de Tapijnkazerne veel overzichtelijker
en ruimer opgezet is. Hierdoor is er
beter toezicht te houden over het
kazerneterrein. De overeenkomst
tussen deze terreinen is dat er voor
een ruimere opzet is gekozen dan
normaal, vooral in de Zuidzijde is er
afgeweken van een strak stramien en

Afb. 8.19 Frederick Hendrikkazerne, Blerick 1910

zijn de gebouwvormen gevarieerd.
Op de Frederick Hendrikkazerne zijn
de meest representatieve ruimtes
zijn het exercitieterrein en het
wachtgebouw. Laatst genoemde
zijn ook bij de andere kazernes de
belangrijkste ruimtes op het terrein.
Dit is ook logisch omdat dit het
eerste gebouw wat men tegen komt
wanneer het terrein opgereden wordt.
In het noorden op het terrein in Blerick
is het hospitaal gelegen waarmee
het zich afsluit van de kazerne.

Ook in Maastricht is dit het geval.
Dit is veelal gedaan om tegenslagen
en zwakheden voor de rekruten te
weren. Een andere overeenkomst
tussen deze kazernes is de ligging
van de logiegebouwen rondom
het exercitieterrein. Dit is gedaan
om zo de militairen continu te
confronteren met de oefeningen en
training. Deze ruimtes zijn gesitueerd
op een afgelegen positie op het
terrein en is door deze opzet ook
op het kazerneterrein beschermd

Afb. 8.20 Tapijnkazerne, Maastricht 1916

tegen afleiding van buitenaf. Het
hoofdgebouw van de Tapijnkazerne
is gelegen aan het exercitieterrein om
zo hier controle en overzicht over te
houden. Dit gebouw diende ook als
huisvesting van de officieren en is zeer
representatief voor het kazerneterrein.
Vanuit dit gebouw zijn ook zichtlijnen
alle richtingen op, zodat er overzicht
ontstaat over het gehele terrein. De
laatste representatieve ruimte is de
kantine van de officieren, deze is
gelegen tussen een logiegebouw
en het wachtgebouw. Hierdoor ligt
het enigszins afgesloten, maar toch
overal dichtbij. De kazerne in Grave
is zeer intensief bebouwd.. Dit is
mogelijk doordat er later ten zuiden
sportvelden zijn aangelegd. De opzet
van de kazerne is in tegenstelling
tot de kazerne in Maastricht zeer
rechtlijnig en is de symmetrie zeer
aanwezig op het kazerneterrein. Dit
heeft invloed op de controle over het
kazerneterrein, omdat deze in Grave
minder wordt door belemmeringen.

Afb. 8.21 Generaal de Bonskazerne, Grave 1939
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Afb. 8.22 Wachtgebouw van de Tapijnkazerne te Maastricht

Typologie & Stijl
Deze vergelijkende studie probeert
te achterhalen of er een relatie is
tussen de kazernetypologie en
de
architectuurstijl.
Gedurende
de
geschiedenis
heeft
de
kazernetypologie zich ontwikkeld,
de
toegepaste
typologie
is
dus
tijdsafhankelijk.
Zijn
er
architectonische stijlen te benoemen
die bij deze typologiën horen of was
de stijl afhankelijk van de architect
en de heersende ideeën over
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architectuur van die tijdsperiode?
Of zijn beide factoren elementen
die los van elkaar fungeren. De
Tapijnkazerne te Maastricht was
een van de eerste kazernes volgens
het paviljoensysteem. Dit hield een
spreiding van functies over diverse
gebouwen op het terrein in. De
toegepaste architectuurstijl is de
versoberde neo-renaissance stijl, ook
wel overgangsarchitectuur genoemd.
Kenmerken van deze stijl zijn het
gebruik van bakstenen gevels,

geleed door horizontale banden van
natuursteen of pleisterwerk. Een ander
kenmerk is het gebruik van aanzeten sluitstenen in ontlastingsbogen.
Verder is het gebruik van eenvoudige
ornamenten kernmerkend voor deze
stijl. Tot slot is er een wolfsdak met
kruispannen toegepast. Een twee
bouwlagen tellende logeegebouw
met langskap op het midden en
dwarskappen op de kopse kanten is
een typologie die is meegenomen uit
de kazernetyplogie van Vauban.

Het legeringsgebouw van de Oranje
Nassaukazerne te Amsterdam is een
verbeterde Vauban type. Dit hield in
dat nog steeds alle functies waren
ondergebracht in één langwerpig
lineair gebouw, maar dat de onsluiting
en ventilatie duidelijk verbeterd
waren. Typerend voor deze typologie
was een rechthoekige plattegrond,
twee of drie bouwlagen afgesloten
met een zadel- of schilddak. De stijl
kan ondergebracht worden bij een
sobere neo-classistische bouwstijl.

Afb. 8.23 Legeringsgebouw van de Oranje Nassaukazerne te Maastricht

Een ingangspartij met fronton is
kernmerkend voor deze stijl. Tot slot
valt de enorme lengte van 278 meter
zonder meer op bij deze kazerne.
Het bureelgebouw van de Johan
Frisokazerne te Ede is gebouwd in
een type du Genie kazernetypologie.
Kenmerkend voor deze typologie
is een lineair hoofdgebouw met
rechthoekige plattegrond van vaak
meer dan 100 meter lengte. Ook
deze typologie telde twee of drie
bouwlagen en werd afgesloten
met een kapconstructie. Waarbij de
entreepartij zich in het middendeel
bevond, deze was vaak hoger dan
de rest van het gebouw. Hierdoor
doorbrak deze de standaard langskap.
De toegpaste architectuurstijl valt
onder de neo-renaissance. Deze is
hetzelfde als de architectuurstijl bij
de kazerne in Maastricht met een
groot verschil, dat de ornamenten
een stuk sierlijker en uibundiger zijn
uitgevoerd.

Afb. 8.24 Bureelgebouw van de Johan Willem Frisokazerne te Ede
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Het frontgebouw van de Prins
Hendrikkazerne te Nijmegen is een
bijzonder geval. Dit is namelijk een
van de weinige kazernes in Nederland
die is ontworpen door een particuliere
architect. Dit is dan ook meteen de
reden waarom deze kazerne niet
zo goed is in categoriseren in een
typologie. De typologie is het best
te omschrijven als een smeltkroes
tussen het lineaire type van Vauban
en het paviljoensysteem. In de
ruimtelijke opzet van de kazerne zijn
dan ook kernmerken van beide eerder
benoemde stijlen terug te vinden. Maar
niet alleen de typologie is uniek, ook
de toegepaste architectuurstijl. Daar
waar de militaire Genieën doorgaans
een herkenbare stijl hanteren, heeft
de architect hier zijn eigen handschrift
nagelaten. Dit heeft geleidt tot een
gebouw in de rationalistische stijl. De
strenge, kubistische vormentaal, het
expressieve baksteengebruik en de
bekroning met een 35 meter hoge
toren zijn kernmerken van dit gebouw.

Afb. 8.8 Frontgebouw van de Prins Hendrikkazerne te Nijmegen

Tot slot is het wachtgebouw in Grave
onder te brengen bij het Boost-type.
Kenmerkend voor deze types is een
ingang geflankeerd door 2 L-vormige
gebouwen. Verder betekende dit een
architectonische terugkeer naar de
beschutte tijd van de blokkazernes.
De architectuurstijl is te benoemen
als traditionalisme. Kenmerkend voor
deze stijl is een van een woonhuis
afgeleide bouwvorm met pannendak,
de gestileerde gevelornamentiek en
de functionele opzet.
Afb. 8.9 Wachtgebouw van de Generaal de Bonskazerne te Grave
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9

CONCLUSIES
		

Vanuit de vergelijkende studies
zijn we tot een aantal conclusies
gekomen. De conclusie is net als de
vergelijkende studie opgedeeld in
de al eerder genoemde thema’s. Per
thema zal in het kort de belangrijkste
conclusie worden uitgelicht, dit zijn
de dan ook de antwoorden op onze
onderzoeksvragen.
Relatie met het landschap
De kazernes werden vroeger op een
strategische locatie geplaatst om de

stad te kunnen verdedigen, maar na
1874 (vestingwet) veranderde dat in
een strategische locatie op nationaal
niveau, waarbij de exacte locatie ten
opzichten van de stad bepaald werd
door functionele en economische
redenen.
Relatie met de stad
Met de bouw van kazernes
buiten de vestingwerken in een
paviljoensysteem
werden
de
gebouwen voornamelijk gericht

op het militaire terrein zelf, dit was
om disciplinaire redenen. Daarmee
verloor de kazerne zijn directe relatie
met de stad en vormde het een
enclave.
Ruimtelijke structuur kazerneterrein
In het paviljoensysteem speelde
de ruimtelijke structuur een steeds
belangrijkere rol. Deze werd bepaald
door militaire waardes als supervisie
en discipline. Door ruimtes duidelijk
te definiëren en ze te ontwerpen als

COMPARATIVE STUDIES

245

overzichtelijke ruimtes werd controle
eenvoudig mogelijk.
Hiërarchie op het kazerneterrein
De hiërarchie op het kazerneterrein
veranderde met de verschillende
typologieën.
Eerst
was
er
voornamelijk een interne hiërarchie
in het hoofdgebouw. Dat verplaatste
zich richting de entree van het terrein.
Waarna later het exercitieterrein of de
appèlplaats de centrale hiërarchische
plek werd.
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Typologie en stijl
Hoewel de typologie zich ontwikkelde,
komen bepaalde elementen van de
voorgaande typologie terug in de
volgende. De hoofdstijl is altijd een
gematigde stijl, maar de werkelijke
architectuur stijl wordt alleen bepaald
door de tijdsperiode en de ontwerper,
niet zo zeer de typologie.

bijlage 1: legenda
Bebouwing kazerne
Bebouwing omgeving
Groen openbaar
Groen privé
Groen agrarisch
Water
Te behandelen onderwerp
Bebouwing centrum
Bebouwing stad/dorp
Bebouwing periferie
Meer representatief
Representatief
Minder representatief
Zichtlijnen
Entrees
Kleine wegen
Grote wegen
Verbindingswegen
Spoorwegen
Stadsommuring
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