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Van 
kazerne 

tot 
Akoesticum

De voormalige Frisokazerne maakt onderdeel uit 
van het Prins Maurits kazernecomplex in Ede en is 
ideaal gelegen voor de nieuwe functie: centraal in 
Nederland en op een half uur reizen vanaf Utrecht.  
Om het monumentale gebouw de gewenste nieuwe 
functie te geven, is het gebouw op onderdelen 
gereconstrueerd in de oorspronkelijke staat van voor 
WOII. Ook is er veel aandacht besteed aan de interne 
routing. Een nieuwe centrale as verbindt de verschil-
lende functies en is tevens een ontmoetingsplek. 
De hoofdingang is vergroot, waardoor er een binnen-
plaats is ontstaan, die samen met de grote zaal het  
hart vormt van het gebouw. Alle functies zijn via 
lift, trap of loopbrug vanuit dit centrale hart te 
bereiken. Zonder veel bouwkundige ingrepen is de 
monumentale structuur behouden en nog steeds 
herkenbaar. Ede is met deze herbestemming een 
bruisend cultureel centrum en een ‘thuis’ voor 
podiumkunstenaars rijker. Naar verwachting zullen 
jaarlijks ca. 20.000 musici, dansers en acteurs 
gebruik maken van de accommodatie.

Waar ooit oorlogshistorie werd geschreven, huist  
nu een levendig centrum voor de podiumkunsten: 
het Akoesticum. Hier kunnen amateurkunstenaars 
op het gebied van muziek, dans en theater terecht 
voor repetities en optredens. En naar buitenlands 
voorbeeld kunnen de gasten ook blijven slapen in  
de getransformeerde officiersmess. De gezellige 
verblijfsruimten en horeca completeren een  
aangenaam verblijf in deze voor Nederland unieke 
trainingslocatie.



Wethouder Weijland van de gemeente Ede werd benoemd 

toen de herbestemming van het Akoesticum al in volle 

gang was. En hoewel hij het proces niet vanaf het begin 

heeft meegemaakt, is hij erg enthousiast over de herbe-

stemming van de Frisokazerne en de wijze waarop die tot 

stand is gekomen. 

“Met de aankoop van de kazerneterreinen, was Ede in  

één keer een heleboel historische gebouwen rijker”, 

vertelt Weijland. “Deze monumenten willen we koesteren. 

Een passende bestemming is dan wel essentieel. Het 

Akoesticum past daar prima in. Het Akoesticum is een 

startpunt voor verdere ontwikkeling in de omgeving. Wij 

leggen hiermee de rode loper uit voor andere initiatieven 

op het terrein, zoals het Gastronomicum, een congrescen-
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Historisch 
erfgoed 

waardevol 
voor 

gemeente

Centrale hal met blik op het auditorium.

trum op het gebied van food.” De plannen zijn dat een 

zogenaamd Gastronomicum, als voorloper op het World 

Food Centre (WFC), het nog leegstaande deel van de 

Frisokazerne gaat huren. Het WFC wordt een iconisch 

experience center waar de Nederlandse agrofoodsector en 

tuinbouwbranche haar toonaangevende rol in de wereld-

wijde voedselvoorziening kan laten zien.  

Terugkijkend op de totstandkoming van het Akoesticum, 

is Weijland super tevreden. “De samenwerking is uitste-

kend verlopen. Iedereen had hetzelfde doel, dacht mee en 

werkte constructief aan oplossingen. Het gebouw werd 

tijdig opgeleverd, zonder onverwachte meerwerkkosten. 

De centen werden goed in de gaten gehouden”, aldus 

Weijland. “De kracht van een goed proces is, dat je de 

juiste mensen bij elkaar zet, die vooraf de mogelijke 

problemen in kaart brengen, net als de oplossingen die 

daarbij horen. Door ‘voorspellend’ te werken, kunnen de 

juiste afspraken worden gemaakt en kan het contract in 

de la blijven. Iedereen heeft dezelfde perceptie, weet waar 

hij aan toe is en kan daarnaar handelen.”



Open verbinding tussen diverse ruimten met een blik in het auditorium.



Het concept van het Akoesticum is nieuw in  
Nederland. Harold: ‘Podiumkunstenaars kunnen 
hier repeteren, optreden en overnachten. De eerste 
groepen hebben ons al weten te vinden en zijn erg 
positief. Over vijf jaar hoop ik dat het Akoesticum 
een prominente plaats inneemt in Nederland en dat 
wij een bloeiende afwisseling aan activiteiten 
kunnen faciliteren. Het Akoesticum is dan een 
logische plek om te trainen en vervult een rol in 
talentontwikkeling. Wij zijn dan een culturele 
“broedplaats” waar alles mogelijk is. Kortom: wij 
zijn nog lang niet klaar!’

Als musicus reisde Harold Lenselink veel  
door Europa. De onderkomens waar hij oefende 
combineerden trainingsruimten met gastenverblijven 
en horeca. In Nederland bestond een dergelijke 
accommodatie niet. Samen met Victor van Haeren 
en architect Hans Sluijmer nam hij het initiatief  
voor de oprichting van het Akoesticum: nationaal 
trainingscentrum voor de podiumkunsten. 

‘De ligging van de Frisokazerne is fantastisch’, 
vertelt Harold enthousiast. ‘De Intercity stopt voor 
de deur en de Veluwe ligt in de achtertuin. Boven-
dien is het een sfeervol en stoer gebouw met dikke 
muren, zonder overbodige dingen. Iets wat prima 
past bij een trainingslocatie. Zonder veel bouw-
kundige ingrepen konden wij de kazerne ombouwen 
tot het Akoesticum met concertzaal, instructieruim-
ten, overnachtings- en horecafaciliteiten.’

Veel tijd voor de verbouwing was er niet en het 
budget was beperkt. ‘Dit betekent dat je slimme 
keuzes moet maken en soms je wensen bij moet 
stellen,’ vertelt Harold. ‘Bovendien vraagt het om 
flexibiliteit en inventiviteit van het bouwteam. 
Waarover wij trouwens zeer te spreken zijn. Zij 
hebben met veel enthousiasme en vakmanschap 
uitvoering gegeven aan onze droom.’
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Harold lenselink, mede-initiatiefnemer Akoesticum.

Bijzondere 
broedplaats 

voor cultureel 
talent
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Rijksmonument
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In WOII zijn sommige elementen van het gebouw 
gesneuveld. De dakopbouwen, topgevels en authen-
tieke elementen zijn gereconstrueerd aan de hand 
van oude foto’s, waardoor het gebouw in oude 
luister is hersteld. Nieuwe materialen zijn met de 
hand bewerkt om de natuurlijk vervuiling na te 
bootsen. Hiermee lopen oude en nieuwe materialen 
natuurlijk in elkaar over waardoor de verhouding in 
de gevel terug is gekomen en het één geheel vormt.

Met de restauratie zijn authentieke vloeren (terazzo) 
en authentieke wanddetails, met name nabij 
trappenhuizen, blootgelegd en hersteld. De originele 
raamkozijnen zijn gerestaureerd en binnen de oude 
detaillering voorzien van zeer dun isolatieglas. 
De originele binnendeuren zijn hergebruikt. Het 
schilderwerk is uitgevoerd op basis van historisch 
kleuronderzoek. Het sloophout is verwerkt in het 
interieur (meubels).

De Frisokazerne is voorzien van hoogwaardige 
isolatie aan de binnenzijde. Alle installaties zijn in 
de structuur van het gebouw ingepast. Op termijn 
wordt voor het kazerneterrein een biomassacentrale 
aangelegd, waarop de bestaande installatie wordt 
aangesloten.



Nieuwbouw verbindt oud en nieuw en vormt de centrale as.
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De centrale as verbindt alle ruimtes met elkaar en is multifunctioneel bruikbaar.

Het Akoesticum zocht een onderkomen én vond  
de Frisokazerne in Ede! De gemeente Ede nam 
Complan in de arm voor het proces- en project- 
management en Architectuurbureau Sluijmer en 
van Leeuwen tekende voor het ontwerp.
Een goede bewaking van vooral de belangen van 
alle stakeholders en eindgebruikers, tijd en budget 
was in alle fasen van het proces essentieel.  
Complan heeft hier strak op gestuurd, waarbij de 
gezamenlijke belangen en de beoogde eindkwaliteit 
leidend zijn geweest. Dit heeft ervoor gezorgd dat 
zowel de Programma van Eisen-fase, als de  
ontwerpfase en de realisatie vlot zijn doorlopen.  
Alle voorziene en onvoorziene aspecten van heront-
wikkeling van dit monument zijn door partijen met 
respect voor elkaar en benutting van elkaars kennis 
aangepakt.

Via een aanbestedingsprocedure werd het  
uitvoerende team geselecteerd, bestaande uit de 
TBI-bedrijven Hazenberg, Croon en Wolter&Dros.  
De uitvoering was complex en heeft binnen korte 
tijd en met een hoge kwaliteitsambitie voor een 
beperkt budget plaatsgevonden, waarbij het gehele 
bouwteam continu de integrale kwaliteit heeft 
bewaakt. Flexibiliteit en inventiviteit waren hierbij 
noodzakelijk. Op basis van een lean-aanpak, ver-
trouwen en respect realiseerden wij in 11 maanden 
een geslaagde verbouwing van 8.500 m².

LEAN-bouwen 
in 

herbestemming

Proces &
inhoud



Auditorium met tribune en akoestische wanden.
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De oude stalen spanten zijn bewaard gebleven.

De kazerne is een 
rijksmonument.

1 + 1 = 3: Intensieve 
samenwerking tussen 
Akoesticum, gemeente 
Ede, provincie Gelderland, 
Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed en bouwteam.

Het proces is geheel 
LEAN ingericht binnen 
bouwteamverband in 
samenwerking met 
initiatiefnemers, 
overheden en adviseurs.

Combinatie van 
herontwikkeling, 
restauratie, renovatie 
en reconstructie.

Bijzondere aandacht 
voor klimaat en geluid 
(akoestiek).

Het Akoesticum is een 
particulier initiatief. 
Overheid (gemeente Ede, 
provincie Gelderland) 
dienden als katalysator 
om het project inhoudelijk 
en financieel mogelijk te 
maken.

Bijzondere 
project-

kenmerken
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Allerlei bezoekers, ondernemers e.d. die naar de 
Frisokazerne komen zijn nieuw. Het pand ligt direct 
aan het Station Ede-Wageningen, dichtbij het 
centrum van Ede en de vele toeristische attracties 
(o.a. Kröller Muller museum, de Veluwe). 

Door de opening van het Akoesticum is eveneens 
economische meerwaarde gecreëerd voor de andere 
functies die Ede te bieden heeft. De Frisokazerne is 
dankzij de herbestemming het vliegwiel voor dit 
gebied geworden en zorgt voor bezoekers en reuring.

Door de renovatie van de Frisokazerne is een directe 
impuls gegeven aan het gebied. De Frisokazerne is 
gelegen op het in herontwikkeling zijnde kazerne-
terrein. Het pand had binnen de rijksoverheid 
(defensie) zijn functie verloren. Op dit moment is 
het pand voor ruim 55% verhuurd, waarbij er brede 
belangstelling is voor de overige ruimten. 

Vanuit de entree is de doos-in-doos constructie duidelijk zichtbaar. 

Herbestemming 
kazerne 

aanjager voor 
gebieds-

ontwikkeling



Bij de renovatie zijn de originele elementen bewaard gebleven.
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Facts 
& figures

J.W. Frisokazerne
–
Verbouw en renovatie 
8.500 m2 bvo 
Rijksmonument
–
Haalbaarheid en PvE: 
     sept. 2012 - jan. 2013
Ontwerp: jan. 2013 - okt. 2013
Realisatie: nov. 2013 - okt. 2014
Ingebruikname: okt. 2014

Auditorium
–
Multifunctionele repetitieruimte 
en uitvoeringszaal
–
Akoestische wandafwerking 
en tribune
–
225 personen
–
286 m2

2 x Tuinzaal
–
Middelgrote repetitieruimte
–
Akoestische wandafwerking 
Uitzicht op natuurlijke 
omgeving
–
2 x 80 personen
–
2 x 193 m2

8 x Studio
–
Kleine repetitieruimte
–
Akoestische wandafwerking 
–
8 x 20 personen
–
2 x 46 m2

Grand café
–
Restaurant en grand café
–
Gericht op Ede (buiten) 
en bezoekers gebouw 
–
122 m2

Winkel
–
92 m2

13 x Kantoor
–
Kantoren en overlegruimten
–
Formele en informele setting
–
313 m2

2 x Entresol
–
Multifunctionele ruimte 
voor o.a. expositie, overleg 
–
2 x 36 personen
–
2 x 58 m2

56 x Hotelkamers
–
Overnachting 
–
136 personen

Restaurant
–
Foyer en restaurant voor 
bezoekers Akoesticum 
–
296 m2

Café
–
Avondcafé Akoesticum 
–
89 m2

2 x Expositieruimte
–
Multifunctionele 
expositieruimte
Bijeenkomstruimte 
–
2 x 516 m2

24



27

Overnachtingsfaciliteiten onder de nok van de historische kazerne.

Eind januari 2015 opende het Akoesticum officieel 
haar deuren. De opening van deze bijzondere 
erfgoedlocatie had een koninklijk tintje door de 
aanwezigheid van Koning Willem-Alexander, die 
de openingshandeling verrichtte en aansluitend 
de openingsceremonie bijwoonde. 

23/01/2015 
Opening door 

Koning Willem 
Alexander



Dit boekje is een uitgave 
van Complan en Bouwbedrijf Hazenberg. 

Dank aan iedereen die aan bijdrage heeft geleverd 
aan de totstandkoming. Niets uit deze uitgave 
mag worden overgenomen zonder toestemming 
van Complan of Bouwbedrijf Hazenberg.

fotografie
Fotografie Image & Motion, Hilvarenbeek
Foto Gemeente archief Ede (pag. 2)
Jochem van Laarhoven (pag. 24 en 26)
Daan Briedé (omslag) 

grafische vormgeving
De Twee Snoeken, ’s-Hertogenbosch

drukwerk
Drukkerij Tielen, Boxtel



Op een historische locatie in de gemeente Ede is de 

rijksmonumentale J.W. Frisokazerne herbestemd tot 

Akoesticum: nationaal trainingscentrum voor de 

podiumkunsten. 

Herbestemmen is belangrijk voor behoud van het 

erfgoed in Nederland. Dit vraagt om partijen met 

ideeën en kennis van zaken, die grensoverschrijdend 

kunnen denken en werken. Het vraagt ook om 

betrokkenheid en bevlogenheid. In dit geval waren 

deze ruimschoots aanwezig. Bij de initiatiefnemers, 

de betrokken overheden (gemeente Ede, Provincie 

Gelderland) adviseurs en de RCE. Net als bij het gehele 

bouwteam, van de procesbegeleiders en projectleiders 

tot en met de uitvoerenden. 

Als team zijn wij trots dat het complexe proces goed 

is verlopen met een hoogwaardig eindresultaat en 

we bedanken iedereen voor hun enthousiasme en 

samenwerking!


