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Tekst: Hugo Kamperman  Beeld: Burgland Bouw

Gerenoveerd en uitgebreid 
gebouw 55 Koning Willem III 
Kazerne behoudt allure
Nieuwe lichtingen marechaussees kunnen trainen onder de beste condities in het vernieuwde gebouw 55 op de Koning Willem III 
Kazerne in Apeldoorn. Met onder meer vier schietbanen, een simulatieruimte, een sporthal, fitnesszalen en oefenpanden is het 
gebouw aan de Sportlaan volledig ingericht als Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee. Ge-
bouw 55 is op 22 mei opgeleverd, de renovatie en nieuwbouw heeft zo’n 24 maanden in beslag genomen.

Burgland Bouw, dat verantwoordelijk was voor de uitvoering, 
stond voor een grote uitdaging. “Het is een project van ongeveer 
18 miljoen euro. Wij zijn een bouwbedrijf dat zes jaar bestaat, we 
hebben nog nooit een werk met zo’n omvang voor het Ministerie 
van Defensie gerealiseerd”, zegt projectleider Dennis Mentink. 

“Defensie heeft vijf opzichters op het werk, er is een vrij intensieve 
controle, dat waren we niet gewend. Op elk punt worden er keu-
ringsrapporten gevraagd die Defensie vervolgens zelf controleert, 
waardoor het wat tijd nodig heeft alvorens een onderdeel kan wor-
den afgerond, maar al met al is de samenwerking goed verlopen.”
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REPRODUCTIEDAKPANNEN
De kazerne die in 1938 werd gebouwd en een jaar later in gebruik 
werd genomen is bij de renovatie bijna geheel ontmanteld ge-
weest. Mentink: “Er zijn nieuwe aluminium kozijnen in de gevel 
geplaatst en het hele dak is eraf geweest; er zijn renovatiedakpla-
ten op gekomen. De bestaande dakpannen zijn hergebruikt en 
aangevuld met ‘nieuwe’ pannen. Deze speciale kilgootpannen, 
die in den lande niet meer te verkrijgen zijn, zijn reproducties. 
Verder zijn alle bestaande stalen roedekozijnen gerestaureerd. 
Het gebouw heeft zijn oude uitstraling behouden.”

SCHIETBANEN
De nieuwbouw van de Koning Willem III-kazerne heeft twee 
bouwlagen. Een deel, zo’n zestig procent, bevindt zich onder 
de grond. “De uitbreiding bestaat uit een betonnen casco: de 
betonvloeren en -wanden zijn in het werk gestort, een deel van 
de wanden is opgebouwd uit een hollewandsysteem”, aldus 
Mentink. “Het deel dat boven de grond uitsteekt is een staalcon-
structie met een mos-sedumdak. De gevels boven het maaiveld 
zijn afgewerkt met corten-staal.” Het bovengrondse gedeelte van 
de nieuwbouw biedt plaats aan een sporthal en een technische 
ruimte. Het ondergrondse deel van de uitbreiding herbergt onder 
meer kleedruimtes, vier schietbanen en een simulatieruimte, de 
zogeheten SimKKW.     ›

INDELING VAN BERGINGEN
Troax is gespecialiseerd in oplossingen voor de indeling van bergingen, 
kelders, archieven, parkings, appartementsgebouwen, garages en zolders. 
Ze werken met een modulair systeem, dat eender welke ruimte kan inde-
len en dat bovendien gemakkelijk gedemonteerd en opnieuw opgebouwd 
kan worden. Het gamma omvat gaaspanelen en volle plaatpanelen voor 
ruimtes die meer privacy vereisen.

In de KW III Kazerne Apeldoorn was Troax verantwoordelijk voor de in-
deling van de bergruimtes in gebouw 55. De klant koos voor industriële 
gaaswanden type Caelum UX450. In totaal ging het over circa 23 meter 
hekwerk. De hoogte verschilt per ruimte, dus werd ervoor gekozen om de 
gaaspanelen ter plaatse op maat te maken en af te werken met inkort-
profielen. Ter hoogte van de kabelgoten, verlichtingen et cetera, werden 
uitsparingen in het hekwerk voorzien. Het Caelum-systeem bestaat uit 
gaaspanelen, staanders, plafondsteunen, deuren en het benodigde beves-
tigingsmateriaal. Er kan gekozen worden voor draai- of schuifdeuren met 
verschillende sluitingen. Het hekwerk voor deze installaties werd in Zwe-
den geproduceerd, maar de panelen werden ter plaatse op maat gemaakt, 
zodat ze perfect aan de ruimtes aangepast kunnen worden. Standaard zijn 
deze panelen voorzien van een epoxy poedercoating in RAL 7037. Voor 
buitentoepassingen is er een gegalvaniseerde variant.

      Projectinfo

Boven en rechts: Uitbreiding en renovatie zijn subtiel geïntegreerd
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Dalwagen 63
6669 CB  Dodewaard 
Telefoon (0488) 41 72 40
Telefax (0488) 41 72 49
info@burglandbouw.nl
www.burglandbouw.nl

U W  V O O R T V A R E N D E  P A R T N E R  B I J  B O U W E N

Met kennis en daadkracht

Burgland Bouw is actief in planontwikkeling, bouwen, service en onderhoud.

Voor onder andere bedrijfspanden, kantoren, scholen, winkels en woningen 

zijn wij uw partner en adviseur bij uw kleine en grote huisvestingsopgaven. 

De medewerkers van Burgland Bouw zijn u graag van dienst!

BURGLAND Bouw    Dodewaard
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HANDELSHUIS VOOR HELLENDE DAKEN
“Luijtgaarden: Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier. Al meer dan 100 
jaar het handelshuis voor hellende daken. Voor zowel nieuwe dakpannen 
als gebruikte dakpannen bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn thuis 
in alle dakbedekkingsmaterialen die vanaf de schoorsteen tot de goot uw 
dak water- en winddicht afsluiten. Wij werken met alle partijen in de dak-
pannenbranche. Dit zorgt ervoor dat wij beschikken over een totaalbeeld 
van de sector.”

“Onze producten en adviezen met onze kennis en ervaring, zijn bewezen 
waarden bij reparatie, renovatie, restauratie of nieuwbouw van uw hel-
lende dak. Onze organisatie is zo ingericht dat wij de gewenste producten 
met de beste kwaliteit zo snel mogelijk kunnen leveren. Ook voor de ge-
bruikte dakpannen geldt dat wij deze met de grootst mogelijke zorg op 
kwaliteit voor u hebben geselecteerd. U kunt bij ons terecht voor advies 
over alle aspecten van het hellende dak en voor het opstellen van begro-
tingen en bestekken. Natuurlijk verzorgen wij de levering naar verwerkers 
en eindafnemers. Onze kennis, korte lijnen en vaste aanspreekpunten ma-
ken van Luijtgaarden een deskundige sparringpartner bij ieder project.”

      Projectinfo

Ook in het renovatiedeel van de kazerne zijn er plekken waar 
crisissituaties kunnen worden nagebootst. Verspreid door het 
gebouw zijn er oefenpanden gecreëerd met simulatieruimten, 
toiletten, doucheruimtes en pinautomaten waar bijvoorbeeld 
invallen kunnen worden geoefend.”

LOOPBRUG
Ook de herinrichting van het terrein om de nieuwbouw en 
uitbreiding was in handen van Burgland Bouw. “De parkeer-
voorziening is 220 meter lang en een meter of  30 breed en ligt 
verdiept in het terrein. Rondom die parkeervoorziening zijn 
CSM-wanden gemaakt, dat zijn in de grond gevormde wanden 
die gelden als grondkering. De parkeervoorziening ligt twee-
enhalve meter verdiept ten opzichte van het maaiveld. Dat is 
op zich al een heel project geweest”, blikt Mentink terug. “We 
hebben ook een stalen loopbrug gemaakt, van veertig meter 
lang, als koppeling van het gebouw met het omliggende terrein. 
Via deze loopbrug kunnen bezoekers vanaf  het parkeerterrein 
een benedenstraat die achter het gebouw loopt oversteken en de 
entree van het bestaande gedeelte van de kazerne bereiken.”   ❚

Het ondergrondse deel herbergt onder meer kleedruimtes, schietbanen en een simulatieruimte

De zonweringselementen van Wijnveen Aluminiumbouw BV
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De Koning Willem III Kazerne is gebouwd in 1938/39 voor de 
opleiding van dienstplichtige rekruten voor de Koninklijke 
Marechaussee. Om aan de hedendaagse bouwfysische ei-
sen te voldoen kiest men nu voor MHB Classic-ISO®. Het 
klassieke stoeltjesprofiel van weleer, nu echter in ther-
misch geïsoleerde uitvoering en een sluitsysteem dat de 
wind-en waterdichtheid garandeert. Met dit profielsysteem 
wordt de maatvoering van het oorspronkelijke stoeltjes-
profiel gehandhaafd, zelfs de exacte afmetingen van de 
originele ramen en deuren. Net als SL30-ISO® voldoet het 
systeem aan de moderne eisen ten aanzien van veiligheid, 
inbraakwerendheid en milieu.
De KWIII kazernegevels zijn authentiek gerenoveerd 
met het MHB Classic-ISO® profielsysteem.

Voor meer informatie over Classic-ISO® kunt u contact opnemen met:
MHB b.v.      Postbus 6, 6674 ZG Herveld      0488 - 45 19 51      www.mhb.nl      
Roland Werring  rw@mhb.nl     Ernst Mahler  em@mhb.nl
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SL30-ISO® SL30® SL30-ISO-PLUS® Classic-ISO®

SL30-ISO®

Wind- und 
Schlagregendichtheit  

Wind- und Wasserdichtheit im täglichen Gebrauch:

Die optimalen Bedingungen, unter denen unsere Produkte 
im Hinblick auf die amtliche Prüfung getestet werden, 
stellen eine nicht alltägliche Situation dar. Dies gilt 
insbesondere, weil unsere Produkte in großen Stückzahlen 
in unserem Werk hergestellt werden. Wir sind daher 
unseren Kunden gegenüber so realistisch und ehrlich, 
ausdrücklich zu erwähnen, dass die offiziellen Werte einen 
zwar realistischen, keineswegs aber verbindlichen Wert 
wiedergeben. 

MHB garantiert gleichwohl die Einhaltung der  
CE-Kennzeichnung zugrunde liegenden Erfordernisse:

Festverglasung      9A
  (600PA) klasse 4

Fenster
- Außendrehend  8A
  (450PA) klasse 4

- Dreh-Kippfenster  9A 
  (Innendrehend)  (600PA) klasse 4

Türen
- Außendrehend  8A klasse 4
  (450PA)

- Innendrehend  8A 
  (450PA)  klasse 4

Offizielle Wind- und Schlagregen-Dichtheitsprüfungen

MHB Produkte erhielten folgende Ergebnisse in Wind- und 
Schlagregentests, die von CE-Akkreditierten Prüflabors 
durchgeführt wurden:

  

Festverglasung      E1200
  (1200PA) klasse 4

Fenster
- Außendrehend  E1200
  (1200PA) klasse 4

- Dreh-Kippfenster  9A 
  (Innendrehend)  (600PA) klasse 4

Türen
- Außendrehend 8A klasse 4
  (450PA)

- Innendrehend  E750 
  (750PA)  klasse 4
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Alle MHB-Fenster und Türen sind offiziell  
CE-zertifiziert. Dies bedeutet, dass all unsere 
Produkte von einer amtlich anerkannten 
Zertifizierungsstelle getestet wurden.

Einbruchsicherung:

Alle MHB-Fenster und Türen können mit einem CE-Zertifikat für Einbruchsicherung geliefert werden. Diese Produkte 
wurden von einem amtlich anerkannten Zertifizierungs-Büro getestet. Die SL30-ISO® Fenster und Türen bieten 
Einbruchhemmung bis Klasse-2-Ebene nach EN 1627 und NEN5096 + C1 2007.

2 59

INNENBErEICH

zeitgenössisch... energieeffizient... denkmalerisch...

AUSSENBErEICH

DIE MHB-PALETTE 
FEINSTEr FENSTErPrOFILE 

Classic-ISO® voor Koning Willem III kazerne, Apeldoorn

project: KWIII te Apeldoorn

WIJNVEEN ALUMINIUMBOUW

tel.  (088) 444 75 75
Postbus 486
6700 AL Wageningen
www.wijnveen-alu.nl

Wijnveen Aluminiumbouw levert vliesgevelsystemen, ramen en 

deuren (in staal en aluminium), gevelbeplating, automatische 

schuifdeuren en tourniquets, brand- en inbraakwerende puien 

en (lamellen)zonwering

722084_Wijnveen Aluminium KWII.indd   1 10-07-14   11:27

APELDOORN | Koning Willem III-kazerne

'BOUWEN AAN UW UITSTRALING'
Wijnveen Aluminiumbouw BV heeft een rijke geschiedenis. Het fa-
miliebedrijf uit Wageningen werd in 1897 opgericht en heeft naam 
gemaakt met maatwerk, kwaliteit en een uitstekende service. De on-
derneming geldt als dé specialist op het gebied van innovatieve raam- 
en gevelelementen. “We bieden een breed scala aan producten, hoog-
waardige oplossingen en systemen in combinatie met comfort, design, 
energie-efficiëntie en veiligheid”, vertelt Hans Janssen, commercieel 
directeur van Wijnveen Aluminiumbouw.

Hij vormt samen met technisch directeur Bart Wijnveen (vierde generatie) 
de directie. “Met een eigen tekenkamer, productieafdeling en montage-
dienst zijn we flexibel en is het snel schakelen. We denken in oplossingen. 
‘Gaat niet, bestaat niet’, zo luidt onze slogan.” Er wordt goed geluisterd 
naar de wensen van de opdrachtgever en gezocht naar een optimale mix 
van functionaliteit en esthetiek. Actuele referentieprojecten van Wijnveen 
Aluminiumbouw zijn de nieuwbouw van het Fugro TechCenter in Noot-
dorp en de renovatie/nieuwbouw van gebouw 55 op de Koning Willem 
III-kazerne in Apeldoorn. 

Koning Willem III-kazerne
Bij het gebouw op de Koning Willem III-kazerne is eveneens een top-
prestatie geleverd. Het originele aanzicht moest worden behouden, zo 
kwam naar voren in het ontwerp van het Ministerie van Defensie (Dienst 
Vastgoed). Dit kon bouwkundig worden bereikt door veel plaatwerk toe 
te passen om aansluiting met de gevelelementen te realiseren. Deze ele-
menten zijn door Wijnveen geleverd en gemonteerd. Daarnaast zijn ook 
hier verschillende Schüco-raamsystemen in het project verwerkt. Het gaat 
om vliesgevelsystemen (FW 50+ en FW 50SG), raamsystemen (AWS 65), 
deurpartijen (ADS 65). Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de speciale 
zonweringselementen in de vorm van horizontale lamellen in de rasters. 
“De afwijkende maatvoering was een uitdaging. Daar waren in de handel 
geen standaardproducten voor. Vandaar dat we ze zelf hebben ontworpen 
en gemaakt. Dat kan omdat we alles onder één dak hebben. Het is onze 
kracht.”

Informatie
Wijnveen Aluminiumbouw levert vliesgevels, ramen en deuren (in staal en 
aluminium), serres, panelen, automatische schuifdeuren en tourniquets, 
brand- en inbraakwerende puien, zonwering en rolluiken en complete 
gevels. 'Het bedrijf doet nooit concessies aan de geleverde kwaliteit. De 
producten zijn gegarandeerd goed tot in lengte van jaren. Meedenken is 
een sterk punt en afspraak is afspraak'.

      Projectinfo

KIT IN PLAATS VAN STOPVERF
De Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn bestaat uit een complex aan 
gebouwen die begin jaren veertig door de Duitsers zijn gebouwd. De 
gemeente Apeldoorn wil de kazerne nu op de monumentenlijst zetten. 
Daartoe moest de uitstraling van drie gebouwen, in de jaren tachtig gere-
noveerd, weer in de oorspronkelijke staat worden gebracht.

“Dat gold onder meer voor de ramen”, vertelt projectleider Ronald Vol-
meijer van MHB, dat de profielen voor de kozijnen levert. “Qua profielgoot 
sloot ons ISO Classic-profiel het beste aan bij wat werd gevraagd.” In de 
drie gebouwen, zegt hij, waren in de jaren tachtig afwijkende, ongeïso-
leerde kozijnen gezet. Die worden dus nu vervangen, een werk dat bijna 
is afgerond, aldus Volmeijer. “Het gaat in totaal om 560 ramen die we 
tevens zelf plaatsen. We hebben het werk zorgvuldig en in goed overleg 
voorbereid, onder meer met het oog op de maatvoering. Het gaat niet om 
reguliere stelprofielen en bovendien moesten we rekening houden met 
beschadigingen aan de betonnen dorpels.” Bij het zetten van de ramen, 
merkt Volmeijer op, werd kit gebruikt in plaats van de vroeger toegepaste 
stopverf. “De uitstraling is hetzelfde en draagt bij aan het creëren van een 
authentiek gevelbeeld.”

      Projectinfo

GEVELBEKLEDING IN CORTEN-STAAL
De gevelbekleding wordt gekenmerkt door zijn donkerbruine kleur en de 
schuine schaduwlijnen over het gevelvlak. VPT leverde voor het gebouw 
het gevelsysteem dat speciaal voor dit werk gedetailleerd werd. 'Daarmee 
is het project uniek in zijn soort'. Totaal omvatte het werk circa 550 m2 
blind gevelsysteem en 50 m2 gevelbekleding voorzien van een laserge-
sneden perforatie.

De schuine panelen werden gemonteerd in verschillende diepten, waar-
door de gevel een dynamisch aanblik heeft. Door het integreren van 
deuren en ramen in het gevelsysteem heeft het metaal een monolithi-
sche schil gevormd. Het was een behoorlijke uitdaging om deze vorm in 
detaillering en mechaniek mogelijk te maken. Naast gevelbekleding in 
corten-staal, is VPT Versteeg innovatieve en creatieve partner in metalen 
gevel(cassette)systemen, met als specialisme complexe paneelvormen in 
staal of aluminium voor diverse toepassingen op woningen, bedrijfspan-
den, overheidsgebouwen en geluidsschermen.

      Projectinfo

De oudbouw werd teruggebracht in oorspronkelijke staat



133 BOUWEN AAN MONUMENTEN

Smitsair sinds 1945 specialist in Luchttechniek

Kwaliteit op Maat.

smitsair.nl

De verzonken dakkappen van Smitsair zijn uniek in zijn soort. 
Met dit product kunt u lucht toe - of afvoeren wanneer de toelaatbare 
hoogte op het dak beperkt is. De architectonische lijnen van 
een gebouw blijven met de verzonken dakkap optimaal behouden.

Wist u dat:

Smitsair gebouwen 
in zijn waarde laat?

Constructieve ontwerpers
met oog voor detail

Rhenen, 0317-681100, www.roekel.nl

Als onafhankelijk adviesbureau zijn wij als sinds 1973 gespe cia li seerd 
in beton-, staal- en hout constructies, funderingen, geo technische con-
structies. Tot onze opdracht gevers behoren o.a. archi tectenbureaus, 
aannemingsbedrijven, staal con structie be drijven, project ontwikkelaars, 
woningstichtingen, groot- winkel bedrijven, par ti culieren en de industrie.

geniaal 
met staal

Bobinestraat 44
3903 KG Veenendaal

0318 51 20 26
www.metaluniek.nl

Constructies, Trappen, 

Bruggen, Specials

LUCHTTECHNIEK
Smitsair BV is gespecialiseerd in 
het ontwerpen en produceren van 
maatwerkcomponenten ten be-
hoeve van de luchttechniek. Door-
dat Smitsair BV alles in eigen huis 
uitvoert kan er zeer flexibel worden 
ingesprongen op klanteisen.

Voor de renovatie van de entreegebouwen heeft Smitsair BV het verzoek 
gekregen van DVD Directie Noord om mee te denken over luchttoevoer 
en –afvoervoorzieningen van de klimaatinstallaties in die gebouwen. In 
de oude situatie waren de gebouwen voorzien van dakkappellen. De wens 
was deze dakkappellen tijdens de renovatie te vervangen door luchttoe-
voer en –afvoervoorzieningen.
Smitsair BV heeft voor dit project speciale dakkappen ontworpen en ge-
produceerd die de vorm en uitstraling van de oude dakkappellen bena-
deren. De dakkappellen zijn opgebouwd uit doorlopende roosters zonder 
onderbroken te worden door hoekstijlen. De kappen zijn tevens uitgevoerd 
met lekgoten en een loodslabbe voor aansluiting naar de dakpannen. Ook 
bij de rest van de gebouwen is Smitsair BV betrokken geweest bij de lucht-
toevoer en -afvoervoorzieningen.

APELDOORN | Koning Willem III-kazerne

CONSTRUCTIE-ADVIEZEN CALCULATIE, 
WERKVOORBEREIDING EN UITVOERING
“Van Roekel & Van Roekel is een ingenieursbureau met een praktische in-
steek en een sterk economisch besef. Om deze reden heeft Burgland Bouw 
ons ingeschakeld bij de calculatie en uitvoering van de Koning Willem III 
Kazerne in Apeldoorn. Ook veel architecten en particuliere opdrachtgevers 
weten onze kwaliteiten op dit gebied te waarderen.”

Het project is opgedeeld in een renovatiedeel en een nieuwbouwdeel. 
Voor het renovatiedeel is advies uitgebracht voor diverse constructieve 
aanpassingen, waaronder het aanbrengen van kelders onder de bestaan-
de bebouwing. “Hierbij is proactief geadviseerd met betrekking tot de 
toe te passen grondinjecties. Het nieuwbouwdeel betreft een in-het-werk 
gestorte betonconstructie waarvoor wij in de diverse fasen adviezen uit-
gebracht hebben. Het betreft onder meer de berekening van de krimpwa-
pening, de detaillering van de dilatatievoegen en het dimensioneren en 
optimaliseren van de trekankers en vloerwapening. Een grote uitdaging 
lag in het beperken van het bemalingsdebiet. Ondanks de ongunstige fac-
toren zijn we hier toch goed in geslaagd.”

      Projectinfo

STAAL EN MEER...
"Bij Metaluniek Staalspecialisten, met name actief in de sectoren bouw 
en infra, kunt u terecht voor een totaalpakket als het gaat om producten 
van staal. Maar juist ook voor producten die naast staal bestaan uit an-
dere onderdelen. Glas en hout bijvoorbeeld. Maar ook natuursteen, beton, 
kunststof, et cetera. Wij zorgen zelf voor de afstemming en montage van 
de diverse onderdelen, zodat onze opdrachtgevers hier geen omkijken 
naar hebben. Dat is de meerwaarde van Metaluniek Staalspecialisten."

"Het project KW III is hier een prachtig voorbeeld van. Tijdens het begin 
van de renovatie hebben we de complete staalconstructie van gebouw 
55 geleverd en aangebracht. Daarnaast mochten we ook de exclusieve 
trappen plaatsen. Deze esthetisch fraaie trappen zijn uitgevoerd in gepoe-
dercoat staal gecombineerd met glas en RVS. De fraaie corten-stalen loop-
brug is eveneens door ons vervaardigd, inclusief de kunststof dekdelen en 
de hardhouten leuningen. Een fraai voorbeeld is ook de unieke schuifpoort 
bekleed met corten-staal, geheel geïnstalleerd inclusief de elektronische 
bediening. Nog een aantal onderdelen zijn: de roostervloeren voor de in-
stallaties, de staalplaten plafonds voor de schietbanen, stalen frames ter 
plaatse van de simulatieruimte en een groot aantal functionele trappen. 
Al met al een mooi project, waarbij de meerwaarde van het bieden van 
ons totaalpakket duidelijk naar voren kwam."

      Projectinfo

      Projectinfo

Bouwinfo
OPDRACHT Ministerie van Defensie/EID DVD, Dir. Noord (tevens ontwerp)
UITVOERING Burgland Bouw BV
INSTALLATIES ITN installatietechniek BV
INFRA VMV projecten BV 
GEVELELEMENTEN Wijnveen aluminiumbouw
BOUWKOSTEN € 17.972.000,-
BOUWPERIODE 24 maanden
BVO 5.560 m²
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BOSAN UW 
PARTNER IN 
SPORTZAAL
INRICHTING

T: +31 (0)53 57 23 115   E: info@bosan.nl

www.bosan.nl

MET PASSIE INSPIRATIE EN GEDREVENHEID RICHTEN WIJ SPORTZALEN VOLLEDIG IN. WIJ HELPEN U VAN A TOT Z 

BIJ HET REALISEREN VAN UW IDEALE SPORTACCOMMODATIE. EN ZELFS DAARNA. WANT OOK VOOR HET VAKKUNDIG 

INSPECTEREN EN ONDERHOUDEN VAN UW SPORTACCOMMODATIE BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES.

 

Bij ons begint alles met een juist advies. Een advies dat is afgestemd op uw wensen, uw sportaccommodatie en uw budget. 

Als fabrikant van sporttoestellen en -materialen hebben wij het gehele proces in eigen beheer. Van advies en ontwerp tot 

en met de productie en het onderhoud. Doordat wij het gehele proces in eigen beheer hebben kunnen wij voorzien in 

klantspecifieke wensen en maatwerk leveren inzake bouwkundige voorzieningen. Ook kunnen wij onze sportinstallaties 

aanpassen aan uw wensen. Kortom, van Bosan mag u meer verwachten!

 

Heeft u een nieuw project, overweegt u de aanschaf van sportmateriaal of wilt u het onderhoud van uw sportaccommodatie 

uit handen geven? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en een advies op maat.

APELDOORN | Koning Willem III-kazerne

Burgland Bouw BV heeft de opdracht voor de renovatie en 
nieuwbouw gebouw 55 op de KW III Kazerne te Apeldoorn 
verkregen van het Ministerie van Defensie via een aanbeste-
dingsprocedure. De sporthalinrichting was een stelpost binnen 
de opdracht van Burgland Bouw. Deze stelpost is in overleg met 
het Defensie ingevuld door Bosan omdat zij een contract hebben 
voor de levering en het onderhoud van alle sportzaalinrichtin-
gen in binnen- en buitenland. De Koning Willem III Kazerne is 
overigens niet het eerste nieuwbouwproject dat Bosan voor het 
Ministerie van Defensie heeft gerealiseerd. Zo zijn er door Bosan 
diverse sportaccommodaties gerealiseerd, onder andere bij de 
KMar in Zwolle, de KMar in Badhoevedorp en de Landmacht 
in Zoutkamp. 

SPORTHAL EN 3 DOJORUIMTES
“De Koning Willem III Kazerne bevat een sporthal en 3 dojo-
ruimtes, vertelt verkoopleider Ruud Plas van Bosan. “De sport-
hal is door de twee scheidingswanden in drie zaalcompartimen-
ten op te splitsen en is volgens militaire begrippen ingericht. Dit 
vertaalt zich onder andere in het aantal draaibare klimrekken en 
de posities van de klimrekken, die in combinatie met de hijsunits 
te gebruiken zijn. Door de bijzondere positionering van de nood-
deuren was het niet mogelijk om de klimrekken obstakelvrij weg 
te werken middels de gebruikelijke twee deuren. Daarom hebben 
wij, om te voldoen aan het programma van eisen, één grote deur 

geplaatst die het 
klimrek afschermt. 
Naast de klimrekken 
beschikt de sporthal 
over uiteenlopende 
sportvoorzieningen. 
Zo is er een klimtou-
winstallatie, elektri-
sche hijsunits en een 
rekstokinstallatie. 
Maar ook een volle-
dige grote klimwand 
van 12 meter breed 
en 8 meter hoog met 
uitbouw en diverse 
hellingshoeken. Een 
van de 3 dojoruimtes 
is voorzien van een 
uniek railsysteem 
voor de boksstoot-
zakken, waardoor 
deze eenvoudig en 

SPORTHALINRICHTING
Iedereen die bij de marechaussee wil gaan werken volgt de 
opleiding aan het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum 
Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) in Apeldoorn. Voor de 
operationele inzet is een goede fysieke en mentale fitheid van 
militairen een vereiste. Juist daarom is er een sportaccommo-
datie aanwezig. Burgland Bouw en Bosan hebben deze samen 
gerealiseerd.

ARBO-technisch verantwoord in de sportzaal gepositioneerd 
kunnen worden. De bijzondere tatami (vloer) is uitgevoerd in de 
blauw-gele kleurstelling van de Koninklijke Marechaussee met 4 
werkvlakken.”

CONSTRUCTIEVE SAMENWERKING
Dennis Mentink, de projectleider van Burgland Bouw, had 
tijdens dit project veelvuldig contact met Jeroen Oldenhof, de 
projectleider van Bosan. Samen kijken ze terug op hun construc-
tieve samenwerking.  “Al in een vroeg stadium zijn de vloer- en 
wandsparingen evenals de overige bouwkundige voorzieningen 
gecoördineerd met Bosan”, vertelt Dennis Mentink. “Door het 
goede onderlinge overleg in het voortraject verliep de voor- en 
afmontage van de sporthalinrichting vlekkeloos in het bouw-
proces.” Jeroen Oldenhof voegt hieraan toe dat hij juist in een 
heel vroeg stadium is aangeschoven bij bouwvergaderingen 
zodat de bouwkundige voorzieningen, de positionering van de 
inbouwnissen, de posities van de klimrekken en de voeding voor 
de stopcontacten tijdig besproken konden worden. “Burgland 
Bouw heeft al deze punten meegenomen in de betonnen wan-
den, met als resultaat dat alles nu obstakelvrij is. Bovendien 
heeft Burgland Bouw de plafondinstallaties mooi geïntegreerd 
in de staalconstructie zodat de obstakelvrije hoogte van 7 meter 
gewaarborgd bleef.”  
Dennis Mentink vult aan: “Ook tijdens het bouwproces waren er 
bij Bosan nog  aanpassingen mogelijk in de kleurstelling van de 
inbouwnissen ten behoeve van de klimrekken en de klimwand, 
waardoor het resultaat er zeker mag zijn. Burgland Bouw is erg 
content met de samenwerking zoals deze er met Bosan is geweest 
gedurende het gehele proces.” Ook Jeroen Oldenhof kijkt tevre-
den terug en is duidelijk enthousiast over de samenwerking en 
het resultaat.   ❚

De militair geoutilleerde sporthal is in zaalcompartimenten op te splitsen


