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Nieuwsbrief 29, juli 2017

Beste abonnees,
Wij hebben goed nieuws voor Militaire Historie Ede!
Wij kunnen jullie melden dat de gemeenteraad op 6 juli 2017 met algemene stemmen heeft ingestemd
met een krediet om de voormalige smederij op de Prins Mauritskazerne aan te kopen, op te laten
knappen en beschikbaar te stellen voor huisvesting van het Platform Militaire Historie Ede!

Gebouw 27, voormalige smederij
Kazernecomplex Ede-West

HDR fotografie: W.J. van den Berg

Het platform is zeer verheugd met het genomen besluit. De gemeente Ede geeft hiermee blijk van
waardering voor onze inzet om de rijke, militaire historie van Ede levend en toegankelijk te houden.
We hebben als platform de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd met o.a. gastlessen, excursies
en tentoonstellingen. Met de komst van dit nieuwe onderkomen kunnen we doorgroeien en ons verder
professionaliseren. We laten hiermee de opstartfase in de kelders onder de Veluwse Heidebrouwerij
definitief achter ons.
Gemeente Ede
Op 28 april 2016 vond de gemeenteraad dat het platform een betere huisvesting verdiende en vroeg
ze het college daar zorg voor te dragen. Nu, ruim 14 maanden later, is het dan zover en krijgt het
militaire erfgoed van Ede een representatieve ruimte op de voormalige kazerneterreinen.

In dat afgelopen jaar is er ontzettend veel vergaderd, wat geleid heeft tot dit fraaie resultaat. In
overleg met de wethouder Johan Weijland en zijn ambtenaren is er steeds samen gezocht naar een
passende oplossing. Ook vanuit de gemeenteraad hebben we veel steun gekregen, met speciale dank
aan Gert-Jan Koster. Momenteel wordt er met de afdeling Vastgoed en het Architecten bureau A&R10
gewerkt aan een bouwontwerp.
De afdeling Vastgoed van de gemeente Ede gaat het gebouw beheren en in twee delen verhuren. Het
PMHE heeft onlangs een Stichting Militaire Historie Ede (SMHE) opgericht die één deel van het pand zal
gaan huren. Deze stichting zal binnen het kader van de subsidieregel Cultuur ieder jaar een
subsidieaanvraag indienen, waarmee de huur kan worden betaald.
Planning
De gemeente Ede zal zo spoedig mogelijk een omgevingsvergunning aanvragen, zodat direct na de
bouwvak kan worden gestart met de aanbesteding. De gunning zal in oktober zijn, zodat men naar
verwachting in november kan beginnen met de renovatie van het pand. Het gebouw wordt zowel van
binnen als van buiten opgeknapt. Pas in het voorjaar van 2018 zal het platform met het inrichten ervan
kunnen beginnen. Niet het gehele gebouw zal aan ons worden verhuurd, alleen het voorste gedeelte,
wat ongeveer 60% van het geheel is. We krijgen de beschikking over een grote ontvangstruimte, een
expositieruimte, een klein depot en een natte ruimte. Laten we hopen dat we u in mei 2018 welkom
kunnen heten op ons nieuwe adres: Verbindelaarsweg 100 te Ede.
Historie
Gebouw 27 op het kazernecomplex Ede-West (cavaleriekazerne,
later Arthur Koolkazerne) is het gebouw van de voormalige
hoefsmederij. Het gebouw is in 1907 ontworpen als ‘gebouw
bevattende werkplaatsen enz. voor de cavalerie’ en in 1908
gebouwd. Het diende als hoefslagerij en zwaardvegerij en had
oorspronkelijk een min of meer kruisvormige opzet.
Op de zuidelijke kop bevond zich de beslagloods, waar de paarden
werden beslagen. Deze ruimte met houten wanden was permanent
geopend op de buitenruimte. De gevel aan deze zijde werd
gedomineerd door een grote opening waardoor de paarden naar
binnen werden geleid. Achter de hoefslagerij bevonden zich de twee hoefsmederijen en in de
noordvleugel de smederij voor de wapensmid (zwaardveger).
Het pand is tweemaal uitgebreid en
verbouwd. Waarschijnlijk omstreeks
1920 is het gebouw in noordelijke
richting verlengd met een haaks
geplaatst
bouwvolume.
Na
de
Tweede Wereldoorlog is het pand
intern flink verbouwd aangezien de
hoefslagerij zijn functie verloren
had door de overgang naar de
gemotoriseerde cavalerie. Sinds die
tijd is het als bureelgebouw in
gebruik geweest.

Op bovenstaande luchtfoto ziet u welk deel van het gebouw is voorbestemd voor de activiteiten van
het platform. In 2018 wordt hier een nieuw militair-historisch informatiepunt gevestigd.
Ondersteuning
Voor de vrijwilligers van het platform breekt er een drukke periode aan. De normale activiteiten, zoals
openingsdagen van ons informatiepunt (15 en 29 juli, 12 augustus), rondleidingen, educatieve pop up
exposities en battlefieldtours gaan gewoon door. Op 9 september is er weer een Open Monumentendag
en een week later zijn er de Airborne-activiteiten. De komende verhuizing zal ook de nodige aandacht

en voorbereidingen vragen. Als er onder de lezers mensen zijn die ons willen ondersteunen, dan zijn
die van harte welkom!
Tot zover deze berichtgeving over het toekomstige onderkomen van het Platform Militaire Historie Ede.
In volgende nieuwsbrieven zullen we regelmatig aandacht besteden aan de voortgang van dit
bouwproject. We houden jullie dus op de hoogte!

Agenda
Zaterdag 9 september

Open Monumentendag
Locatie: boerderij Wester Wetering
Thema: boeren, burgers en buitenlui oftewel het Edes verzet in 1944
Tijd: 10.00 – 17.00 uur

Vrijdag 15 september

Herdenking bombardement Ede Zuid
Locatie: Parkweg Ede
Aanvang: 11.00 uur

Zaterdag 16 september

Airborne-herdenking en luchtlandingen
Locatie: Ginkelse Heide

Meer nieuws over bovenstaande activiteiten treft u aan in onze volgende nieuwsbrief. Deze en eerdere
nieuwsbrieven zijn ook op onze website www.platformmhe.nl terug te vinden. Een nieuwe abonnee
opgeven kan door een berichtje te sturen naar info@PlatformMHE.nl
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Nieuwsberichten verschijnen op onregelmatige tijden als hier aanleiding voor is. De nieuwsberichten worden toegezonden aan
alle bij het PMHE geregistreerde email adressen. Mocht u geen prijs meer stellen op verdere ontvangst, dan kunt u met een
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