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Naam  Elias Beeckmankazerne Noord 

Adres  Nieuwe Kazernelaan 10 

Postcode/plaats  6711JC Ede 

Gemeente/provincie  Ede; Gelderland; 

Monumentnummer  523491 

 

 

Geacht college, 

 

Op 24 januari 2023 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met 

artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij 

daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. 

 
Advies  
Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning nog niet te verlenen. Mijn 

advies is om het plan aan te passen met betrekking tot de volgende onderdelen:  
 

- Te kiezen voor een alternatief in de vorm van thermisch onderbroken 
staalprofielen, zodat een vormentaal behouden blijft. 

 
Hierna licht ik mijn advies toe. Bij de beoordeling heb ik  de stukken betrokken 

zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.  
 

Het plan 
Een groot aantal stalen vensters wordt in plaats van gerestaureerd, vervangen 
voor geprofileerde aluminium exemplaren om kosten te besparen en de 
restauratie en herbestemming van de Elias Beeckman Noord door te kunnen laten 
gaan. 

 
Motivering  
Het compromisvoorstel ligt ter beoordeling voor om een groot deel van de 
bestaande stalen kozijnen te vervangen voor een aluminium kozijnprofiel, middels 
profiel GT 70 S van fabrikant Kawneer. Een ander deel van de stalen kozijnen van 
deuren, dakvensters en ramen blijft wel behouden en wordt gerestaureerd. 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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In de regel adviseer ik negatief op het vervangen van de oorspronkelijke stalen 
kozijnen door aluminium profielen. Het betekent namelijk afbreuk van 
monumentale waarden door het verlies van het oorspronkelijk ontwerp met de 
specifieke detaillering en materialisering van het gebouw. Dezelfde 
ontwerpkwaliteit met toepassing van stalen ramen wordt elders op het 
kazerneterrein ook teruggevonden. Ook het gevelbeeld verandert door de grotere 

dikte van de aluminium profielen. Van dit beleid kan ik niet zomaar afwijken. 
We merken tegelijk, waar we het wel toe staan, dat het resultaat, zowel qua 
detaillering als hoe het eruit komt te zien, teleurstellend is. 
 
Ik heb ook aangegeven sympathiek te staan ten opzichte van de 

totaalontwikkeling voor de Elias Beeckmankazerne Noord. Het zou echt zonde zijn 
als dit mooie plan geen doorgang zou kunnen vinden. Ik zou daarom wel naar een 

oplossing toe willen. Uitgangspunt blijft wel dat de ingrepen zich op passende 
wijze moeten verhouden tot de typologie en karakteristiek van het monument, 
waarbij een goede functionaliteit gewaarborgd is. 
 
Ik adviseer u te kijken naar alternatieven in de vorm van thermisch onderbroken 
staalprofielen zodat je één vormentaal behoudt. Hiervoor zou Janisol arte 2.0 een 

goed alternatief kunnen zijn.  
 
Uitgangspunten 
Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van 
rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en 
overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten’ op 
www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl 

 
Afschrift en tekeningen 

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van  
het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te 
sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of 
omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl. 
 

Vragen 
Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 
 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
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