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Ensembles

Ensembles van stad naar natuur, van kazernes naar Veluwe. 
Bouwveld A (rode contour) maakt onderdeel uit van het Kazerneplateau, dat weer deel uitmaakt van de gebiedskern
Het kazerneplateau vormt een schakel tussen de Mauritskazerne en de hoger gelegen steilrand, de centrale as en het Frisopark. 

Hoogste beeldregie

Beeldregiekaart

Gebiedsconcept WFC N
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Achtergrond en doel beeldkwaliteitsplan
In de structuurvisie WFC zijn spelregels voor beeldkwaliteit 
opgesteld die zorgen voor een samenhangend beeld over 
het gehele terrein. Deze zijn in dit beeldkwaliteitsplan (bkp) 
voor het bouwveld A verder uitgewerkt. Samen met het 
bestemmingsplan vormt dit het kader voor de planuitwerking 
en toetsingskader voor het kwaliteitsteam WFC. 

Het beeldkwaliteitsplan borgt de samenhang en kwaliteit 
van het beeld van de buitenruimte en de bebouwing. Het 
gehele WFC-terrein kent een hoog kwaliteitsniveau. Er is wel 
onderscheid te maken in de gewenste mate van samenhang 
en de hoeveelheid beeldregie die dit vraagt. Die is het 
grootst voor de belangrijkste publieksruimtes. Dit bouwveld 
is onderdeel van deze zone met de hoogste beeldregie, zie 
afbeelding op de pagina hiernaast.

Plangebied
Bouwveld A is gelegen achter de Mauritskazerne. Binnen het 
bouwvlak staan geen gebouwen of bouwwerken, bomen of 
groenstructuren. Met uitzondering van 1 bestaande boom ter 
hoogte van de noordoosthoek van de noordelijke vleugel van 
de Maurits Kazerne. 
De boom staat met de stam in de rand van het bouwveld. 
Onder de kruin mag niet gebouwd of gegraven worden 
en ook geen verharding worden aangebracht. Buiten de 
boomkruin is het bouwveld achter de Mauritskazerne volledig 
verhard. Het terrein wordt in de huidige situatie gebruikt als 
parkeerterrein. Daarnaast is er een tijdelijke kas geplaatst 
waarin nederbananen worden gekweekt. Een project van de 
Neder Groep.

In het oosten grenst het bouwveld aan een oude steilrand, 
die circa 3m hoogteverschil opvangt. Boven op de steilrand 
ligt een monumentale bomenlaan, die beide Kazernes 
via de achterzijde verbindt en ontsluit voor langzaam 
verkeer. Ten oosten hiervan komt, parallel aan deze laan, de 
hoofdontsluitingsroute voor autoverkeer. Deze vormt in de 
(nabije) toekomst de aan- en afvoerroute voor de Maurits 
Kazerne.
In het noorden grenst het bouwveld aan de Parklaan en kijkt 
het uit op het kruispunt met de Klinkenbergerweg die naar 
het centrum van Ede voert. 
In het zuiden grenst het bouwveld aan de oude 
appèlplaats, ook wel het Kazerneplateau genoemd. Dit 
plein is het kloppend hart van het WFC terrein; het centrale 
ontmoetingspunt waaraan de belangrijkste programma’s 
en verblijfsfuncties zijn geconcentreerd. Het vormt een 
kruispunt van belangrijke routes van waaruit de bezoeker 
start met de verkenning van het terrein. 
De Experience maakt deel uit van deze levendige 
gebiedskern en heeft een belangrijke katalysator functie. 
Het is een internationale, attractie waar bezoekers alles over 
voedsel ervaren. Een beleving die op unieke wijze educatie, 
wetenschap en entertainment combineert. Een ambitie die 
ook beschreven is in paragraaf 2.3 van de structuurvisie.
Samen met het hotel en het congrescentrum is de 
Experience de grootste publiekstrekker op het WFC terrein.  
In combinatie met horeca en andere publieke functies vormt 
zich een levendig interactiemilieu op het Kazerneplateau.

Programma
De Experience bevindt zich in de nieuwbouw, die achter 
de Mauritskazerne wordt gerealiseerd én in de vleugels 
van de oudbouw. Het programma bestrijkt dus zowel 
de oudbouw als de nieuwbouw.  Van de bestaande 
Mauritskazerne gaan alleen de vleugels achter het lineaire 
hoofdvolume deel uitmaken van de Experience. Het lineiare 
hoofdvolume, het voorgebouw, gaat plek bieden aan een 
bedrijfsverzamelgebouw voor foodbedrijven. Hiervoor 
is reeds de omgevingsvergunning verleend en start de 
verbouw binnenkort.  
Het Experience programma wordt ontsloten via een nieuwe 
hoofdentree in de nieuwbouw aan het Kazerneplateau. 
De Experience bestaat uit een theaterzaal, diverse 
tentoonstellingsruimte en aanverwante programma-
onderdelen zoals de entree en ontvangst, de garderobe, 
sanitair, klaslokalen, een winkel, een restaurant, dat ook 
publiek van buiten kan ontvangen en ondersteunende 
kantoorruimtes. Daarnaast wordt binnen deze ontwikkeling 
plaats geboden aan een congresruimte, die gebruik maakt 
van de restaurantfunctie en de bijbehorende keuken. In 
totaal heeft het Experience programma in de oud- en de 
nieuwbouw een omvang van circa 6000 m2 BVO. 
Het congresgedeelte  is het enige onderdeel van het 
Experience programma, dat gebruik maakt van de 
bestaande hoofdentree in het lineaire voorgebouw aan het 
Frisopark.

1. Inleiding
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Plankaart: Stedenbouwkundige hoofdStructuur

bouwveld A is aangegeven met een rode contour. 
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Stedenbouwkundige hoofdstructuur WFC als 
geheel

Bouwvelden in een landschappelijk raamwerk

Verstedelijking van dit prachtige kazerneterrein 
grenzend aan de Veluwe vraagt om een ruimtelijk 
plan dat bestaande waarden integreert en nieuwe 
betekenis geeft. Het plan moet tegelijk flexibiliteit 
bieden omdat de ontwikkeling van het WFC langere tijd 
gaat duren. Er is daarom ontworpen aan een raamwerk 
met bouwvelden dat beide dingen doet: voor langere 
termijn samenhang en kwaliteit borgen én ruimte 
bieden aan ontwikkeling.  

Uniek is de landschappelijke, Veluwse uitstraling van 
het raamwerk. De profielen zijn ruim en groen en er 
wordt niet in geparkeerd. De hoofdontsluiting voor 
de auto is efficiënt in één lus opgelost, waardoor in 
de andere profielen het langzaam verkeer alle ruimte 
heeft. Door de langgerekte lanen is er altijd zicht op 
het bestaande hoge groen in de randen van het terrein. 
Het landschappelijk beeld dat hierdoor ontstaat, 
verzacht de confrontatie van gebouwen en functies 
en maakt een grote variatie mogelijk. De ruimte voor 
groen biedt tegelijk kansen voor voedselproductie 
en voedselbelevingen, waterinfiltratie, verkoeling en 
biodiversiteit. 

Groene gridstructuur met assen die verankering en 

ontmoeting bevorderen

De orthogonale gridstructuur van kruisende noord-
zuid en oost-westlijnen bouwt vanzelfsprekend 
voort op het militaire verleden, bestaande infra, 
steilranden en groenstructuren. Het vormt een 
compacte, overzichtelijke en rustige structuur 
waarin een efficiënte verstedelijking mogelijk is. 
Door de hoogteverschillen van het terrein en variatie 
in maatvoering, beplanting en bebouwing wordt 
de beleving afwisselend. Twee oost-westassen 
zijn bepalend voor zowel interne samenhang als 
verankering met de omgeving. Ze verbinden stad en 
Veluwe. De assen zijn geënt op bestaande waardes. De 
centrale as overbrugt het grootste hoogteverschil en 
koppelt ketelhuis en Mauritskazerne (met Experience), 
een groep bomen en een bijzondere knik in de hoogste 
steilrand langs de Sysselt. De zuidelijker gelegen as 
legt de relatie met de Stingerbol, Frisokazerne en route 
naar het station. In de kruising met de noord-zuidlijnen 
ontstaan de plekken van interactie en ontmoeting.

Luchtig en gevarieerd bebouwingsbeeld met gradiënt van 

levendig naar luw

Het landschappelijk raamwerk vormt de ‘mal’ voor de 
velden waar gebouwd kan gaan worden. Bij de invulling 
hiervan wordt een gradiënt beoogd van intensief en 
levendig aan de stadszijde en luwer en landschappelijk 
langs de Sysselt. De kortere en relatief smalle 
bouwvelden (40-50 meter breed) aan de stadszijde 
worden dan ook langer en breder (70-90 meter 
breed) richting de Veluwe. In de smalle bouwvelden 
achter de steilrand is de bebouwing hoger en staat 
dichter op elkaar, in de brede bouwvelden dringt het 
Veluwelandschap tussen de vrijer staande gebouwen 
door. De wigvorm van het terrein ondersteunt deze 
opzet. De variatie en functiemenging die hierdoor 
ontstaat maakt het WFC aantrekkelijk voor veel 
verschillende activiteiten. 
Het bebouwingsbeeld is luchtig voor een sterke 
verweving met groen en natuur. Variatie in bouw- en 
maaiveldhoogtes creëert een afwisselend beeld. Er 
ontstaat een familie van WFC-gebouwen die met 
transparante plinten en gevels en met natuurlijke 
materialen de stad en de Veluwe met elkaar verbindt. 
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Voor bouwveld A spelen de ingrediënten ‘militair 
verleden’; ‘innovatie & interactie’ en ‘gastvrij en 
hoogwaardig’ een hoofdrol.
Dit vanwege de relatie met de Mauritskazerne en de
vliegwielfunctie van de Experience in de ontwikkeling
van het World Food Center.

Zes hoofdingrediënten
In culinaire termen kan het toekomstig WFC 
omschreven worden als een heerlijke, gezonde 
en spannende maaltijd. Een maaltijd met veel 
verschillende gerechten en smaken. Deze zijn 
samengesteld uit zes hoofdingrediënten, de 
kernwaarden van WFC. Hoe beter een partij deze 
ingrediënten samenvoegt in smaakvolle combinaties, 
hoe meer deze welkom is op het WFC. Integraliteit 
is het streven, maar het is niet altijd mogelijk en 
wenselijk om overal en op elk hoofdingrediënt 
de uiterste ambitie te behalen. Er is nadrukkelijk 
ruimte voor afwegingen en het ontdekken van het 
optimale resultaat. In deelgebieden zullen bepaalde 
hoofdingrediënten de smaak bepalen. 

Kwaliteitsteam en WFC-atelier
In het combinatie- en afwegingsproces speelt een 
breed kwaliteitsteam met externe deskundigen een 
belangrijke rol. Zij adviseren de projectorganisatie 
WFC en het college van B&W in de uitwerking van 
de structuurvisie naar beeldkwaliteitsplannen en 
uiteindelijk naar bouwplannen en inrichtingsplannen.  
De welstandstoets en erfgoedtoets maakt integraal 
deel uit van het kwaliteitsteamadvies. 

Bij de planuitwerking wordt nauw samengewerkt 
tussen de gemeentelijk ontwerpers met ontwerpers 
die in opdracht van de ontwikkelende partij werken. 
In het WFC-atelier wordt er continuïteit en variatie 
van ontwerpers met affiniteit voor landschappelijke 
en stedelijke opgaven nagestreefd. Hierdoor kan een 
beeldtaal worden ontwikkeld die past bij de ambities 
van het WFC en tot een ‘familie’ van gebouwen en 
buitenruimtes leidt. Eenheid in verscheidenheid in de 
gradiënt van stad naar natuur. 

Verhaal vertellen
De vertaling van de zes hoofdingrediënten in 
beeldkwaliteit stopt niet bij het functioneren en het 
‘platte beeld’. Gebouwen en buitenruimtes vertellen 
een verhaal over deze principes en de waardes die 
hieraan ten grondslag liggen, voortbordurend op 
het militaire verleden en de ligging aan de Veluwe. 
Bijvoorbeeld door hergebruik van materialen of 
zichtbare productie van voedsel. Het vertellen van een 
verhaal (en het ontdekken en onderzoeken hiervan) 
is nadrukkelijk onderdeel van de ontwerpopgave 
op het WFC, met de Experience als de belangrijkste 
beelddrager. 
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Nieuwbouw Maurits kazerne in de context
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2. Maurits-ensemble
VErKAVELINGSPLAN

Eenmaal op hoogte betreden zij het Kazerneplateau tussen 
de Maurits- en Friso Kazerne en springt de entree van de 
Experience in de nieuwbouw in het oog. Bij het benaderen 
van de entree hebben zij via de Centrale as zicht tot aan de 
Veluwerand en worden verleid het terrein na hun bezoek 
verder te verkennen.

Werknemers en lokale of regionale bezoekers zullen veelal 
per auto of per fiets arriveren. Fietsers uit zuidelijke of 
westelijke richting nemen straks de nieuwe fietsbrug over de 
Parklaan en hebben de Experience en het Kazerneplateau 
dan al meteen in het vizier. Vanuit het noorden of oosten 
benaderen fietsers de Experience en het Kazerneplateau via 
de landschappelijke route over de steilrand.

Al deze verschillende benaderingsrichtingen vragen om een 
alzijdig gebouw, dat vanuit meerdere zijden representatief is.  
Daarbij is de gevel aan het Kazerneplateau de belangrijkste.
Het Kazerneplateau vormt het levendige hart van de 
gebiedskern; de centrale ontmoetingsplek waar alle 
bezoekersstromen samenkomen en elkaar ontmoeten. 
Het is het punt waar het grootste deel van de Experience 
bezoekers, de reizigers per auto en per trein samen 
komen en hier bevindt zich ook de entree van Experience. 
Het Kazerneplateau is een aangename verblijfsplek die 
ruimte biedt aan tal van belangrijke publieke functies en 
horecavoorzieningen. 

Aankomst 
Veel bezoekers voor de Experience en het WFC terrein 
komen van buiten Ede en zullen per auto of per trein reizen. 
Bezoekers die per auto reizen benaderen het WFC terrein 
vanuit het zuiden of vanuit het noorden. Vanuit het zuiden 
rijdt de bezoeker onder het spoor door en stijgt langs het 
Frisopark omhoog richting de imposante Mauritskazerne, 
draait om het monument heen, krijgt dan de kop van 
de nieuwbouw daarachter in het oog en rijdt de bosrijk 
omzoomde enclave binnen. 
Voor autobezoek vanuit het noorden kondigt de woontoren 
in de noordoosthoek, die door de boomtoppen heen prikt, 
het WFC- terrein aan. Bij het binnenrijden van de bosrijk 
omzoomde enclave krijgt de bezoeker het monument en 
de nieuwbouw goed in beeld. Direct na de entree parkeren 
bezoekers de auto in de Centrale parkeergarage en gaan 
te voet verder gaan. Vanuit de parkeergarage lopen zij de 
Centrale as op, die de verbinding vormt tussen de Veluwe 
en het Kazerneplateau. Vanaf dit hoger gelegen punt 
benaderen zij de Experience en hebben zij prachtig uitzicht 
op het monument, de nieuwbouw en het Kazerneplateau. 
Een brede trappartij over de steilrand geeft hen toegang tot 
de entree van de Experience.  
Bezoekers per trein reizen benaderen de Experience 
vanuit de zuidwesthoek over het Kazerneplateau. Vanuit 
de spoortunnel lopen zij via het Frisopark omhoog met 
uitzicht op het spectaculaire monumentale Kazernefront. 

Het monumentale front van de Maurits- en Frisokazerne aan 
het Frisopark heeft een veel formeler en statiger karakter 
dan het Kazerneplateau. Het historisch formele en statige 
karakter van deze gevel en het park maakt deze plek 
minder geschikt voor allerlei publieke functies, informele 
ontmoetingen, uitwisselingen en vertier. De geluidsbelasting 
vanaf de Parklaan maakt deze plek minder aantrekkelijk als 
verblijfsruimte. Hier bevindt zich de entree voor de zakelijke 
bezoeker van het congrescentrum dat deel uitmaakt van de 
Experience.  

De gevel aan de steilrand ligt ingeklemd tussen de 
landschappelijke bosrand en het kazerneplateau en de 
centrale as. In de noord-zuid richting vormt de monumentale 
laan voor bezoekers een belangrijke verbinding tussen het 
stormbaanbos, het hotel, de Experience en de Stingerbol. 
Voor lokaal verkeer vormt de steilrand een belangrijke 
langzaam verkeersverbinding tussen het WFC terrein en Ede 
stad. Hier is met name de representativiteit van de gevel 
en de landschappelijke inbedding van belang. De steilrand 
wordt gekenmerkt door haar landschappelijke kwaliteiten. 
De monumentale dubbele bomenrij met haar volwassen 
bomen zorgen voor een natuurlijke en serene sfeer. 
Hoogwaardige gevels met oog voor de menselijke maat en 
schaal en de landschappelijke kwaliteit dragen bij aan de 
recreatieve waarde van de route over de steilrand. 
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Positie belangrijke entrees in relatie tot routing en ontsluitingontsluiting bouwveld A

Zicht met de auto vanuit zuidelijke richting op de Experience

Zicht voetgangers die per auto reisde vanaf steilrand/Centrale as

Zicht voetgangers die per trein reisde vanaf rand Kazerneplateau

Het zicht  op het monumentale Kazernefront wordt met de fietsbrug en het afgraven van het Frisopark hersteld.  

P

Hoofdverkeersroute

Laden en lossen

Voetgangers

Fietsers

Hoofdentree Parkeer-
garage
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De Mauritskazerne vormt inspiratie voor nieuwbouw

Centrale 
Parkeergarage P

Station Ede -Wageningen

Het totale plateau is ontworpen als één element, waar 
gebouwen en tuinen  ‘in’  het pleinvlak staan. 
De grote maat van het plein tussen de kazernes biedt 
ruimte voor veel verschillende functies, ontmoetingen en 
betekenissen.  Cruciaal daarbij is dat er afwisselende randen 
worden gevormd die goed gevuld zijn met publieke functies 
welke zich oriënteren op het plein. Op het maaiveld moeten
dit prettige verblijfsplekken zijn met een ruimtelijke
gelaagdheid door entrees, terrassen, overkappingen,
kleine hoogteverschillen, randen en groen, in een 
hoogwaardige architectuur, met zorgvuldig uitgewerkte 
details in hoogwaardige, duurzame en natuurlijke 
materialen.
Ook aan de groene steilrand en de Parklaan zorgt deze 
ontwikkeling voor nieuwe gebouwde accenten.  De steilrand 
vormt een belangrijke recreatieve route voor voetgangers 
en fietsers met een landschappelijke uitstraling.  Vanaf de 
hoger gelegen steilrand is de nieuwe bebouwing achter 
de Mauritskazerne onder de boomkronen door zichtbaar. 
Hier zijn met name de representativiteit van de gevel en de 
landschappelijke inbedding van belang.

De Experience, die in en achter Mauritskazerne komt, is 
daarbij de belangrijkste publiekstrekker en het vliegwiel van 
de ontwikkeling. De entree van de Experience bevindt zich 
in de kopgevel van de nieuwbouw, die zich opent naar het 
Kazerneplateau. De zuidvleugel van de oudbouw aan het 
Kazerneplateau gaat plaats bieden aan een horecafunctie en 
krijgt een serre en terras aan het kazerneplein. 
In architectonisch opzicht moet de Experience zich aan het 
Kazerneplein presenteren in hoogwaardige, herkenbare 
nieuwbouw met een uitnodigende entree.  Daarbij is het 
van groot belang dat de nieuwbouw en de oudbouw 
gezamenlijk een nieuw ensemble met een zichtbare 
onderlinge samenhang en relatie in beeldtaal vormen.
Dat geldt overigens ook voor de uitbreiding van de 
Frisokazerne en het ketelhuis. 
In alle drie de gevels die het Kazerneplein straks definiëren 
zullen oud en nieuw om een nieuw ensemble vormen.  
Onderlinge samenhang en afstemming in kleur, materiaal 
en/of beeldtaal tussen de nieuwbouw is wenselijk. Het kan, 
net als bij de oudbouw het geval is, in belangrijke mate 
bijdragen aan een rustig en samenhangend geheel. 
Ook het pleinontwerp speelt hierin een belangrijke rol. 
Hier wordt ingezet op een ingetogen beeldtaal en rustige 
materialsering die de gebouwen laat spreken. 

Formeel front aan het Frisopark
De twee monumentale kazernes Maurits en Friso vormen 
met hun langgerekte front aan het Frisopark, het gezicht 
naar de stad. Oriëntatie, benadering en zicht vanaf het 
westen wordt zoveel mogelijk hersteld. De grote schaal en 
aspecten als representativiteit, hiërarchie, symmetrie en 
ordening maken het militaire verleden zichtbaar. 

Sterk samenhangend kazerneplateau 
Het Kazerneplateau vormt het hart van de nieuwe 
gebiedskern, dat vanuit de kazernes wordt ontwikkeld 
en verder wordt uitgebreid  tot een compleet woon- en 
werkmilieu rond het thema voedsel en gezondheid dat het 
gehele WFC terrein beslaat. Het is een belangrijke verblijfs- 
en ontmoetingsplek, die de verbinding legt naar de rest van 
het terrein. Zowel de openbare ruimte als de gevels van de 
gebouwen aan het plein ondergaan als gevolg hiervan een 
belangrijke transformatie. 
Achter de Maurits - en de Frisokazerne wordt ruimte 
geboden voor nieuwbouw en een uitbreiding van het 
programma en ook aan weerszijden van het ketelhuis 
is ruimte voor uitbreiding. Daarbij wordt ingezet op 
belangrijke publieke functies en horeca, die moeten zorgen 
voor een levendige gebiedskern. 

2. Maurits-ensemble
VErKAVELINGSPLAN
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Experience en congres in de nieuw- en oudbouw Te behouden bomen rond Mauritskazerne Fietsparkeren

De Experience als onderdeel van de Mauritskazerne
De monumentale Mauritskazerne bestaat (aan de voorzijde) 
uit een langgerekt gebouw, met aan de achterzijde, haaks 
daarop drie vleugels. Het langgerekte hoofdvolume aan de 
voorzijde krijgt een functie als bedrijfsverzamelgebouw. De 
aan de achterzijde gelegen hallen in de drie vleugels gaan 
deel uitmaken van het WFCE, aangevuld met nieuwbouw, 
die de vleugels met elkaar verbindt en ontsluit. 
De achtergevels van de vleugels van het monument 
hebben historische waarde en worden gerespecteerd. 
Door de nieuwbouw op afstand te zetten wordt bovendien 
de oorspronkelijke logistieke achterstraat zichtbaar. Via 
(transparante) verbindingszones wordt de nieuwbouw 
verbonden met de oudbouw,  zodat het Experience 
programma zich kan verspreiden over de nieuwbouw en 
de vleugels van de oudbouw.  De nieuwbouw vormt een 
‘antwoord’ op de oudbouw.  De tuinen tussen de vleugels 
blijven herkenbaar als buitenruimtes.

Programma
De Experience bevindt zich in de nieuwbouw, die achter de 
Mauritskazerne wordt gerealiseerd én in de vleugels van de 
oudbouw. Het programma bestrijkt dus zowel de oudbouw 
als de nieuwbouw.  Van de bestaande Mauritskazerne 
gaan alleen de vleugels achter het lineaire hoofdvolume 
deel uitmaken van de Experience. Het langgerekte 
hoofdvolume aan de voorzijde krijgt een functie als 
bedrijfsverzamelgebouw..
De Experience bestaat uit een theaterzaal, diverse 
tentoonstellingsruimte en aanverwante programma-
onderdelen zoals de entree en ontvangst, de garderobe, 
sanitair, klaslokalen, een winkel, een restaurant, dat ook 
publiek van buiten kan ontvangen en ondersteunende 
kantoorruimtes. Daarnaast wordt binnen deze ontwikkeling 
plaats geboden aan een congresruimte, die gebruik maakt 
van de restaurantfunctie en de bijbehorende keuken.  
In totaal gaat het om een programma van circa 6000 m2 
BVO.

Fietsenberging inpandig
Om het gebruik van de fiets te stimuleren zijn fietsroutes 
en -voorzieningen hoogwaardig. Fietsparkeren voor 
werknemers en bezoekers wordt inpandig opgelost in een 
fietsenkelder/parkeergarage. Deze voorziet in circa100 
fietsparkeerplekken, oplaadpunten en extra ruimte voor ca. 
5 scooters. Indien een ondergrondse stalling van die omvang 
niet haalbaar / noodzakelijk blijkt, moet gezocht worden 
naar een combinatie met niet gebouwde oplossingen op 
eigen terrein. Gebouwde oplossingen op eigen terrein 
zijn alleen mogelijk als deze integraal deel uitmaken van 
de landschappelijke inrichting van het terrein, zorgvuldig 
worden ingepast en niet beeldbepalend zijn vanuit het 
openbaar gebied. 
De mogelijkheid om aanvullend fietsparkeerplekken voor 
kortere bezoeken in de openbare ruimte te realiseren wordt 
nader onderzocht. Dit is beperkt mogelijk. Vanwege de 
nabijheid van het station Ede-Wageningen zijn grootschalige 
openbare fietsparkeervoozieningen niet beheersbaar.       
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Routes voor voetgangers (donkerblauw), fietsers (bruin) en logistiek (turquoise)

P

2. Maurits-ensemble

Verkeer en parkeren
Binnen het bouwveld is aan de achterzijde via een doorsteek 
vanaf de steilrand een keer- en laad- en losmogelijkheid 
voor bevoorrading en nooddiensten voor de Experience in 
de nieuwbouw achter de Mauritskazerne en het congres in 
de noordvleugel.  Het restaurant in de zuidvleugel is binnen 
venstertijden bereikbaar, net als de andere gebouwen 
grenzend aan het Kazerneplateau. De route loopt vanaf 
de zuidpunt van de Frisokazerne, maakt een lus langs de 
randen van het kazerneplateau en voert dan terug naar 
de zuidpunt en van daaruit naar de hoofdontsluitingslus. 
Verder is het bouwveld autovrij, parkeren geschiedt in de 
definitieve situatie in parkeergarage in bouwveld G, waarvan 
de ontwikkeling tegelijkertijd met die van de Experience is 
opgestart. Eventuele mindervalidenparkeerplaatsen liggen 
bij voorkeur aan de achterzijde en worden ontsloten via de 
laad- en losroute. Deze moeten in een onderling overleg 
tussen architect, verkeerskundige, landschapsarchitect 
en stedenbouwkundige van de gemeente Ede worden 
ingepast.

Hulpdiensten en afvalinzameling
Zowel de Maurits Kazerne als de nieuwbouw moeten 
goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Afstemming om 
dit goed te borgen vindt plaats met de Veiligheids- en 
Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). 
Afvalzinzameling van bedrijfsmatig afval is een zaak van 
de bedrijfseigenaar. Die kan zijn eigen keuze maken. 
Afval verzameling geschiedt volledig inpandig en/
of in een ondergrondse voorziening op eigen terrein. 
Ondergrondse afvalvoorzieningen moeten zorgvuldig en 
niet beeldbepalend worden ingepast.
Niet bedrijfsmatig afval moet op ophaaldagen worden 
aangeboden aan de openbare weg. Voor het ophalen van 
bedrijfsmatig maakt de bedrijfseigenaar afspraken met een 
particulier afvalinzamelingsbedrijf. 
Mogelijkheid en locatie voor een collectief ondergronds 
afvalpunt, eventueel in combinatie met de Mauritskazerne, 
ketelhuis en/of Frisokazerne en nieuwbouw wordt nader 
onderzocht. 

Te behouden en te vernieuwen groen
De steilrand en de waardevolle en/of monumentale bomen 
in en op de steilrand blijven behouden. Dit geldt ook voor 
de acacia ten zuiden van het bouwveld. Deze staat op de 
rand van het in stand te houden deel van de steilrand en het 
Kazerneplateau en moet worden ingepast.   
In het noordelijke deel van de steilrand is een plek 
aangewezen waar de route voor het laden en lossen over de 
steilrand wordt ingepast. Nader onderzoek moet uitwijzen of 
dit mogelijk is met duurzame instandhouding van de bomen 
en/of aanvullende maatregelen ter bescherming van de 
bomen noodzakelijk en haalbaar zijn.  
In de noordrand van het bouwveld staat een waardevolle 
esdoorn. Deze moet worden ingepast of verplaatst.

  
Pius Floris Boomverzorging Veenendaal  |  Verplantbaarheidsonderzoek Maurits-zuid/WFC   5 

1.2 Boomveiligheidscontrole en beheerkenmerken 

De bomen zijn volgens de vta-methode visueel beoordeeld. De bomen vertonen geen mechanische 
gebreken. De bomen zijn allemaal goedgekeurd.  
 
De bomen hebben in het verleden geen onderhoud gehad en zijn tot aan het maaiveld vertakt.  

1.3 Toekomstverwachting 

Huidige standplaats 
De toekomstverwachting van de bomen is redelijk. De bomen staan in een arme zandgrond maar 
hebben voldoende doorwortelbare ruimte. Vanwege de schaarste aan voedingsstoffen is de conditie 
van de bomen niet optimaal. 
 
Toekomstige standplaats 
De toekomstige standplaats is niet bekend.  
  

Figuur 2 Boomnummer 21 Figuur 3 Boomnummers 22, 23 en 24 

Acacia nabij entree nieuwbouw aan Kazerneplateau. 

VErKAVELINGSPLAN

Esdoorn thv nieuwbouw Parklaan. 
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Zicht vanaf de groene steilrand op de Mauritskazerne
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Verbinding tussen Kazerneplateau en groene steilrand

Daarnaast worden waardevolle solitaire bomen behouden 
en ingepast. In het groen voor de zuidvleugel van de 
Mauritskazerne gaat het om de sparachtige ter hoogte 
van de noordwesthoek en de kastanje aan de appelplaats. 
Op eigen terrein wordt de esdoorn ter hoogte van de 
noordvleugel ingepast.  

Verkeer
Het parkeren voor bezoekers en werknemers vindt plaats in 
een centrale garage ten oosten van het Kazerneplateau op 
enige afstand van de Mauritskazerne.  De fietsontsluiting 
loopt vanaf de fietsbrug over de Parklaan via de zuidzijde 
van de appelplaats door over de groene steilrand. Op het 
plein wordt ingezet op het realiseren van een hoogwaardige 
en aangename verblijfs- en ontmoetingsplek.  De fietsroute 
is integraal onderdeel van het plein dat wordt ingericht als 
shared space. Het stallen van fietsen wordt in verband met 
de nabijheid van het station zoveel opgelost binnen de 
gebouwen en de bouwvelden.
Het Kazerneplateau en de zuidvleugel van de  
Mauritskazerne zijn alleen tijdens venstertijden 
toegankelijk voor laden- en lossen. Aan de noordoostzijde 
is vanaf de hoofdontsluiting een inprikker voorzien om 
de Mauritskazerne, de nieuwbouw met Experience en 
congresfunctie en het hotel op het bouwveld boven aan de 
steilrand te bevoorraden en ontsluiten.

Kazerneplateau
Karakteristiek
De monumentale gebouwen aan het Kazerneplateau, de 
appèlplaats en de steilrand met bomenrij vormen een 
samenhangend geheel. Door de onderlaag van de dubbele 
bomenrij strategisch te dunnen ontstaat een transparanter 
geheel. Zo ontstaat een zichtrelatie tussen beide werelden 
en wordt het bijzondere landschapselement ingezet als 
‘groene rits’.  Deze knoopt de monumentale en nieuwe 
wereld aan elkaar. 
Het Kazerneplateau zelf is iconisch en eigentijds, maar 
tegelijkertijd onderdeel van de ingetogen monumentale 
totaalopzet van het complex. De ruimte rondom de 
kazernegebouwen wordt grotendeels verhard. De iets 
verlaagde en hellende appèlplaats kan deels worden 
gemarkeerd en ingezet als waterplein, waar bij piekbuien 
mogelijk regenwater verzameld wordt. 
Na aankomst vanuit de parkeergarage of het station is het 
Kazerneplateau de centrale plek waar bezoekers worden 
ontvangen en bezoekersstromen worden afgewikkeld.
Via de fiets- en voetgangersbrug over de Parklaan is er ook 
een rechtstreekse verbinding met het centrum van Ede. 

Te behouden en vernieuwen groen
De karakteristieke dubbele bomenrij op de steilrand achter 
beide gebouwen vormt de oorspronkelijke begrenzing van 
de monumentale omgeving.  De oorspronkelijke structuur 
wordt aangevuld en zichtbaar gemaakt. 

Water
De iets verlaagde en hellende appèlplaats kan deels 
worden ingezet als waterplein waar bij piekbuien mogelijk 
regenwater verzameld wordt.

Natuurinclusief
De groene steilrand wordt omgevormd naar een dubbele 
bomenrij. Door de boomkronen (weer) aansluitend te maken 
wordt de ecologische functionaliteit van het groenelement 
sterk vergroot. Bloemrijk grassenmengsel op het talud van 
de steilrand draagt bij aan versterking van de biodiversiteit 
de groenstructuren van de steilrand wordt niet aangelicht.

Foodgerelateerd
De centrale ruimte op het plein is het levendige hart. 
De meest representatieve ruimte en dé ruimte voor de 
samenkomst van allerhande bezoekersstromen. Door een 
seizoensgebonden invulling van tuinen, voedselkunst, 
follies, tijdelijke tentoonstellingen en andere hoogwaardige 
tijdelijke invullingen is het terrein alle dagen van het jaar 
anders en aantrekkelijk voor zowel de zakelijke bezoeker als 
bewoners en gezinnen die de Experience bezoeken. 
De gebakken klinkervloer en bebouwing zorgen voor 
samenhang.

3. Beeldkwaliteit openbare ruimte
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Doorlopende klinkerverharding is samenbindend ‘tapijt’. Er is een duidelijk onderscheid tussen de natuurlijke 
steilrand en het gecultiveerde plateau. 

Herstel monumentale bomenrij op steilrand
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Referentie Fietsbrug tussen WFC en Stationsweg Doorsnede fietsbrug over de Parklaan tussen Statonsweg en WFC     Steilrand

Nieuwbouw Maurits kazerne in de context

Entree en ontvangst Monument Parklaan/
Landschappelijke rand

Zicht vanaf Steilrand

Het totale plateau is ontworpen als één element, waar 
gebouwen en tuinen ‘in’ het pleinvlak staan. Tuinen werken 
als verbindende elementen in de ruimte met doorzichten en 
verassingen. Ze mogen het zicht niet te veel blokkeren met 
hoge randen, hagen en dichte structuren. 
Qua groen worden grote structuren versterkt met 
grote gebaren, en is er binnen de tuinen ruimte voor 
variatie en experimenten. 

Palen en obstakels in de openbare ruimte dienen 
zo veel als mogelijk te worden voorkomen. 
Door verlichting aan de gevel of aan draden te 
hangen, blijft het maaiveld vrij van objecten (en 
van fietsen, die daar weer tegenaan gezet kunnen 
worden). Groenstructuren worden niet aangelicht. 
Verkeersborden worden geclusterd, en worden tot het 
minimum teruggebracht.

Beweegvriendelijk en gezond
Via de steilrand ben je snel bij de stormbaan, de Stingerbol, 
in de bosrand of via de centrale as op de Veluwe.  Een goede 
verankering aan de centrale as én aan de steilrand zorgen 
ervoor dat bezoekers en werknemers worden verleid het 
terrein en/of de direct aangrenzende natuurgebieden en 
omgeving verder te verkennen.  
Om een verkenning van de wijdere omgeving te stimuleren 
is het ook belangrijk dat het fietsparkeren goed wordt 
gefaciliteerd. Hierdoor wordt het, zowel voor werknemers als 
bezoekers aantrekkelijk met de fiets te komen, of een fiets te 
huren op het terrein zelf om de omgeving te verkennen en 
het bezoek te combineren met een bezoek aan in de Veluwe.
Voor werknemers geldt daarbij dat je vanaf de 
fietsparkeerplek sneller op je werkplek bent dan vanaf de 
autoparkeerplaats. 
Het Kazerneplateau en de gebouwen zijn uiteraard ook goed 
toegankelijk voor mindervaliden. 

Materialisering openbare ruimte
Het hoofdmateriaal voor de openbare ruimte vormt een 
gebakken klinker. Er wordt één soort gebakken klinker 
gebruikt voor het kazerneplateau en enkele belangrijke 
assen in het plan. De vloer is ingetogen van aard, subtiele 
markeringen duiden verschillende functionaliteiten aan. 
Een ingetogen pleinontwerp laat de gebouwen spreken. 

3. Beeldkwaliteit openbare ruimte
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4. Beeldkwaliteit private buitenruimtes

Buitenruimte tussen nieuwbouw en steilrand
•	 In buitenruimtes die beleefbaar zijn vanuit het 

openbaar gebied hebben voedsel- en binnentuinen 
grote waarde omdat ze interactie bevorderen 
en ruimtelijk via doorzichten inwerken op de 
verblijfskwaliteit van de private en publieke ruimte.

•	 In de buitenruimte zijn logistieke functies zoals 
fietsparkeren, laden/lossen en ondergrondse containers 
zorgvuldig integraal onderdeel van het totaalontwerp. 

•	 Gebouwde fietsparkeervoorzieningen bevinden 
zich inpandig . In de buitenrruimte zijn gebouwde 
fietsenstallingen alleen mogelijk als ze niet 
beeldbepalend zijn vanuit het openbaar gebied 
en integraal zijn ingepast in het ontwerp voor de 
buitenruimte.

•	 De benodigde verharding wordt vormgegeven als 
doorlopende pleinvloer die ruimte biedt voor een 
multifunctioneel gebruik en gecombineerd met groene 
(voedsel)tuinen.

•	 De tuinen zijn afgebakend, hebben een gecultiveerd 
karakter en zijn in samenhang met bebouwing 
ontworpen, tuinafscheidingen meeontwerpen met de 
architectuur. 

•	 Overgangen tussen buiten- en binnenruimtes zijn 
zoveel mogelijk naadloos vorm gegeven, zodat de 
binnen- en buitenwereld in elkaar overgaan.

Voedsel
•	 De private buitenruimtes in bouwveld A krijgen een 

duidelijk voedselaccent. De invulling die hieraan wordt 
gegeven sluit aan bij de beleving van de wereld rond 
voedsel in de Experience en wordt nader ingevuld 
samen met de gebruikers. 

Groene private tuinen tussen de oud- en nieuwbouw
•	 De binnentuinen maken integraal deel uit van de 

gebouwen en vormen een verbindende schakel tussen 
de oud- en de nieuwbouw. 

•	 Ze hebben een gecultiveerd karakter en kunnen plaats 
bieden aan bijzondere programma’s of functies

•	 Aanwezige gebakken klinkerverharding wordt 
behouden of hergebruikt op een andere plek, waar 
deze bijdraagt aan de doorlopende pleinvloer tussen 
publieke en private binnen - of buitenruimtes

•	 De rooilijn van de binnenstraat tussen de oud- en 
nieuwbouw wordt met inrichtingselementen zodanig 
doorgezet dat de leesbaarheid van de historische 
logistieke straat als structuurlijn leesbaar blijft

•	 Transparante, aan de gebouwen ondergeschikte 
doorgangen verbinden de oud- en de nieuwbouw. 

•	 Overgangen tussen buiten- en binnenruimtes zijn 
zoveel mogelijk naadloos vorm gegeven, zodat de 
binnen- en buitenwereld in elkaar overgaan.

Natuurinclusief
•	 Tuinen vormen een ‘stapsteen’ tussen stad en natuur.
•	 Binnen de tuinen is veel ruimte voor variatie en 

experimenten. Door de variatie in structuren, 
bloeiwijzen, vruchten en seizoenen heen is het 
jaarrond biodivers, en is er ruimte voor vele 
insecten en ongewervelden. Overhoekjes vormen 
schuilplaatsen voor egels en dergelijke.

•	 Vleermuisvriendelijke/beperkte verlichting 
aanbrengen/lage armaturen gebruiken. 
Groenstructuren niet aanlichten.

•	 Voorlichting over natuurvriendelijke tuininrichting 
en -onderhoud draagt bij aan bewustwording bij 
consumenten en de educatieve rol die het World Food 
Center daarin heeft.

•	 Waar mogelijk vindt infiltratie van regenwater 
oppervlakkig plaats, door tuinen bijvoorbeeld iets 
verlaagd aan te leggen. 

Water
•	 Binnen het kazerneplateau is een infiltratieriool 

aanwezig. Dit is goed her te gebruiken en wordt 
waar nodig verlegd naar de onbebouwde ruimten.   
Daarnaast geldt net als voor de overige bouwvelden dat 
waterinfiltratie zoveel mogelijk natuurlijk plaatsvindt 
en de benodigde infiltratiecapaciteit op eigen terrein 
wordt geborgd.  Groene daken en overig groen op 
het terrein leveren een belangrijke bijdrage aan het 
vertragen en verruimen van de infiltratiecapaciteit en 
het voorkomen van hittestress. 
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Situering op perceel

1.

2.

3.

4.

5.

Impressies structuur: 
Arcade sluit aan op gridstructuur van de oudbouw, waar 
de verschillende bouwvolumes binnen vallen 
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•	 De oorspronkelijke logistieke achterstraat die de 
achtergevels van de Kazernevleugels ontsloot blijft in 
structuur afleesbaar

•	 Nieuwbouw is in harmonie ontworpen en mag de 
monumenten in principe niet domineren; 

•	 De nieuwbouw respecteert de richting en geleding 
van de hoofdstructuur van vleugels en de open 
binnenterreinen daartussen 

•	 In een zone voor de zuidelijke en noordelijke 
kazernevleugel is ruimte voor incidentele bebouwing 
ten behoeve van de voorkant en/of entreefunctie;

•	 Aan het Kazerneplein biedt de nieuwe bebouwing 
samen met de oudbouw ruimte aan publieke functies 
in een levendige plint waar ruimte is voor (fysieke) 
uitwisseling tussen binnen en buiten en aandacht voor 
de menselijke maat.

•	 Aan de steilrand en de Parklaan is de landschappelijke 
inbedding en verweving tussen gebouw en groene 
omgeving een aandachtspunt. Aan de steilrand is 
naast representativiteit ook de menselijke maat een 
ontwerpthema.

•	 Aan het Frisopark is het militaire verleden voelbaar. 
Thema’s als representativiteit, hiërarchie, symmetrie en 
ordening spelen een rol.  

Schakel tussen oud- en nieuwbouw én 
gebouw en omgeving
Bouwen van een onderscheidend gebouw dat goed aansluit 
op de bestaande kazernegebouwen staat hier voorop.  
Verwantschap met de monumentale Mauritskazerne 
waardoor sprake is van een samenhangend ensemble is 
dan ook een belangrijk uitgangspunt. Verwantschap en 
Samenhang kan op verschillende manieren vorm krijgen. 
Belangrijk uitgangspunt voor dit deelgebied is de directe 
verbinding tussen de nieuwbouw en de oudbouw, waardoor 
het Experience programma zich kan verspreiden over de 
nieuwbouw en de vleugels van de oudbouw. De gewenste 
verbinding laat onverlet dat ook de visuele herkenbaarheid 
van de oorspronkelijke logistieke ‘binnenstraat’ achter 
de vleugels van de kazerne een belangrijk uitgangspunt 
is. Net als het respecteren en beleefbaar houden van de 
achtergevels van de vleugels. Daarnaast mag de bebouwing 
qua hoogte niet te dominant worden.

•	 De nieuwbouw achter de Mauritskazerne maakt een 
uitwisseling tussen de verschillende monumentale 
vleugels via de nieuwbouw mogelijk. 

•	 De nieuwbouw respecteert de monumentale 
achtergevels van de bestaande kazernevleugels

Zicht op monumentale achtergevel Mauritskazerne

5. Beeldkwaliteit bebouwing 
SITUErING

Maurits-ensemble: zoektocht naar een innovatieve 
en duurzame architectuur die relatie legt met de 
Mauritskazerne
Bij de uitwerking van de Structuurvisie en het deelgebied 
achter de Frisokazerne zijn nieuwe inzichten ontstaan; 
Voor het hele WFC is bouwen met natuurlijke materialen, 
aards en innovatief het uitgangspunt, maar het 
uitgangspunt om op het Kazerneplateau te bouwen met 
baksteen als hoofdmateriaal is meer genuanceerd.
Om de hiërrarchie op het kazerneplateau in stand te houden 
en hier bij uitstek ruimte te maken voor duurzaamheid, 
innovatie en experiment kan de nieuwe architectuur juist 
ook in natuurlijke en transparante en duurzame materialen 
als hout en glas worden uitgevoerd. 
Toepassing van hout en andere biobased en/of herbruikbare 
en recyclebare materialen wordt steeds belangrijker 
in de verduurzaming van de bouw. In deze zoektocht 
blijft de samenhang met het monument een belangrijk 
uitgangspunt, maar kan met verschillende middelen 
samenhang worden gecreëerd.  De exacte keuzes hoe 
deze samenhang tot stand te brengen zijn niet in dit BKP 
vastgelegd, maar het gaat daarbij om de volgende thema’s:
•	 relatie door symmetrische gevelcomposities, 

nadrukkelijk horizontale en verticale gevelgeledingen, 
door incidentele verlevendigingen van de gevel en/of 
een strakke vensterordonnantie

•	 relatie door eenzelfde verhouding open/gesloten
•	 relatie door (eigentijds) aan te sluiten op de 

bestaande materialisering en kleurstelling van de 
kazernegebouwen, o.a. baksteen, gebakken keramische 
pannen, steenrood geverfde dubbele houten deuren, 
natuursteen banden, daklichten, etc.

•	 Tot slot dient aandacht uit te gaan naar samenhang met 
de overige nieuwe bebouwing aan het kazerneplateau 
als geheel, zoals het Ketelhuis,  de nieuwbouw achter 
de Frisokazerne.
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4. sysseltse zoom
 ▪ Compacte bouwblokken die vrij in het landschap staan.

 ▪ Hoogteaccent aan de Parklaan. Dit kan ook in de vorm van 
twee volumes mits slank en in samenhang vormgegeven. 

Algemeen
 ▪ Appartementen en werkgebouwen hebben in de 
bouwvelden aan beide zijden van de Sysseltselaan (half)
verdiepte parkeergarages die goed zijn ingepast in het 
reliëfrijke landschap. Voor grondgebonden woningen is 
parkeren op maaiveld mogelijk. In de bouwvelden met 
veel reliëf zijn halfverdiepte garages zeer kansrijk.

bebouwingsbeeld: luchtig & gevarieerd
BOUWHOOGTE, MASSA EN VORM

Bouwhoogte
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4. sysseltse zoom
 ▪ Compacte bouwblokken die vrij in het landschap staan.

 ▪ Hoogteaccent aan de Parklaan. Dit kan ook in de vorm van 
twee volumes mits slank en in samenhang vormgegeven. 

Algemeen
 ▪ Appartementen en werkgebouwen hebben in de 
bouwvelden aan beide zijden van de Sysseltselaan (half)
verdiepte parkeergarages die goed zijn ingepast in het 
reliëfrijke landschap. Voor grondgebonden woningen is 
parkeren op maaiveld mogelijk. In de bouwvelden met 
veel reliëf zijn halfverdiepte garages zeer kansrijk.

bebouwingsbeeld: luchtig & gevarieerd
BOUWHOOGTE, MASSA EN VORM

Bouwhoogte

N

Aanzichten gevels Mauritskazerne  en nieuwbouw in VO
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Het Maurits ensemble
richting het westen bepaalt het langgerekte monumentale 
front van de Maurits en Friso kazerne het gezicht naar de 
stad. De oorspronkelijke oriëntatie, benadering en zicht 
worden met de komst van de fietsbrug zoveel mogelijk 
hersteld. De grote schaal en aspecten als representativiteit,
hiërarchie, symmetrie en ordening laten het militaire
verleden spreken. 

Aan het Kazerneplateau voegt de nieuwbouw achter de 
Maurits- en de Frisokazernes een nieuwe tijdslaag toe. 
Oud en nieuw worden in harmonie ontworpen. Het vormt 
een sterk samenhangend geheel.  Dat geldt ook voor 
de openbare ruimte en buitenruimtes. De kazernes, het 
ketelhuis én het Kazerneplateau krijgen met de nieuwbouw 
een meerzijdige oriëntatie met nieuwe primaire accenten 
aan het centrale kazerneplein.
De Experience in en achter de Mauritskazerne vormt een 
belangrijke blikvanger vanuit diverse routes, waaronder 
het station en de hoger gelegen centrale as. Het verleidt 
de bezoekers en trekt deze als het ware het gebied in. Het 
iconische ensemble van de oude Mauritskazerne en de 
nieuwbouw vormt de beelddrager van het WFC. Belangrijke 
Uitgangspunten bij de ontwikkeling zijn:

5. Beeldkwaliteit bebouwing 
BOUWHOOGTE, MASSA EN VOrM

•	 Met de nieuwbouw wordt aan de oudbouw een nieuwe 
toevoeging gedaan, die enerzijds in architectuur en 
bouwstijl en materialisering duidelijk herkenbaar is 
en op zichzelf op zichzelf staat, maar tegelijkertijd in 
maat, schaal, ritmiek en geleding en beeldtaal zichtbaar 
reageert op de oudbouw. De twee subtiel met elkaar 
verbonden en verweven eenheden vormen op deze 
manier een nieuw ensemble, die een nieuwe eigen 
signatuur aan het gebied toevoegt. 

•	 De nieuwbouw is in harmonie ontworpen en mag de 
monumenten in principe niet domineren.

•	 De bouwhoogte van de nieuwbouw komt overeen met 
de monumenten. 

•	 De Experience is uitzondering en kan gedeeltelijk 
een (iconisch) hoogteaccent vormen tot maximaal 
zes bouwlagen (circa 20 m hoog). Het hoogteaccent 
is beperkt van omvang en vormt een (verbijzonderd) 
incident in het totale gebouwensemble van monument 
en nieuwbouw. Daarbij is het zoeken naar een goede 
balans in combinatie met de monumentale bebouwing. 

•	 Een hoogteaccent is slechts één van de middelen om 
de Experience en de entree aan het Kazerneplateau te 
accentueren. In het huidige plan wordt bijvoorbeeld 
meer ingezet op uiterst diffuse overgangen tussen 
binnen en buiten met een gradiënt van openbare, naar 
publieke en tegen betaling toegankelijke ruimtes, maar 

De Kazernes zijn het gezicht van het gebied

ook daktuinen en zichtbaar groen en/of food in en rond 
de Experience dragen bij aan een herkenbare eigen 
beeldtaal en uitstraling van het gebouw. 

•	 Tot slot is de samenhang met de overige nieuwbouw 
aan het Kazerneplateau, zoals het Ketelhuis en de 
nieuwbouw achter de Frisokazerne van belang. Dit 
zorgt, net als bij de oudbouw, voor een prettige rust en 
samenhang in het toaalbeeld, die past bij deze plek. 

De oostgevel grenst aan de steilrand, heeft een belangrijke 
functie als langzaam verkeersroute en wordt gekenmerkt 
door landschappelijke kwaliteiten. Hier wordt ingezet op:
•	 Aandacht voor de menselijke maat. Middelen zijn 

geleding van de bebouwing, zodat leesbare kleinere 
eenheden ontstaan en een massale uitstraling van 
bebouwingswanden wordt voorkomen.

•	 Het bebouwingsbeeld is luchtig en open en draagt bij 
aan een sterke verweving met groen en natuur.

Ook aan de Parklaan is een landschappelijke inbedding 
van belang. Daarnaast is ook hier de representatieve en 
herkenbare uitstraling in samenhang met het monument 
van belang. 
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Oriëntatie en voorkanten

Aanzicht nieuwbouw aan de steilrand in VO

Aanzicht kazerneplateau oudbouw en nieuwbouw in VO

Doorzicht via nieuwbouw naar de oudbouw vanaf de steilrand in VO
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Met zorg ontworpen entrees

Naadloze overgangen binnen - buiten in gebiedskern

Uitnodigende rand met groen en bebouwing Kazerneplein

UItwisseling tussen binnen en buiten in plint

5. Beeldkwaliteit bebouwing 
OrIëNTATIE

Schakel tussen binnen en buiten
•	 De gevel aan het Kazerneplein is onderdeel van de 

gebiedskern van het WFC. Hier worden zo mogelijk 
bezoekers en/of publieke functies in de plint 
gerealiseerd. 

•	 In de plinten vindt de meeste uitwisseling plaats tussen 
binnen en buiten. Ze vormen de condities voor een 
levendig interactiemilieu.

•	 Naast programmering moet de plint ook ruimtelijk 
goed doordacht zijn. In een goede plint worden 
de openingen zorgvuldig bepaald in relatie tot de 
omgeving en het programma.

•	 De plint heeft reliëf en is tactiel (aanraakbaar) met 
hoogwaardige detaillering en materialen. Hiermee 
kan een verhaal worden verteld over bijvoorbeeld 
duurzaamheid of voedsel. In de publieke delen vormen 
de plinten een uitgelezen kans hiervoor. Zij vormen 
immers het ‘WFC op ooghoogte’.

•	 Entrees hebben een goed vindbaar adres en zijn met 
zorg ontworpen met integratie van omkadering, dorpel, 
deur, verlichting.

•	 Stedelijke plinten in de gebiedskern zijn zoveel mogelijk 
naadloos verbonden met het openbare maaiveld en 
maken als het ware deel uit van de publieke ruimte. 

•	 Aan de steilrand en de Parklaan zorgen representatieve 
gevels en met zorg ontworpen transparante geveldelen 
voor uitwisseling tussen binnen en buiten. Op deze 
manier wordt de zichtbaarheid en herkenbaarheid 
van het programma binnen vergroot. De voedsel- en 
binnentuinen tussen de gevel aan de steilrand en 
de landschappelijke steilrand zelf, spelen hierin een 
belangrijke rol en zijn van toegevoegde waarde. Ze 
bevorderen de ruimtelijke interactie en wisselwerking 
en werken via doorzichten in op de verblijfskwaliteit 
van de private en publieke ruimte. richting de 
landschappelijke rand aan de Parklaan neemt 
het landschap steeds meer ruimte in en krijgt het 
overwicht.

•	 Via paden of bruggen die onderdeel zijn van de 
architectuur van de gebouwen worden eventuele 
entrees in de gevel aan de steilrand verbonden met de 
steilrand. 

•	 Entrees hebben een goed vindbaar adres.
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Een zichtbare relatie met de kazerne kan via verschillende beeldkenmerken tot 
stand komen. Het gebruik van afwijkende hoofdmaterialen zoals glas, hout, staal 
of natuursteen betekent dat de verwantschap sterker in andere beeldkenmerken 
tot uitdrukking moet komen.  Referentie: Pakhuismeesteren - AWG Architecten

Duurzame architectuur en food: 
The green House - Architecten Cie

Uitnodigend, relatie binnen-buiten Strakke vensterordonnantie

Interactie in gevelindeling. 
referentie: stadhuis Deventer - NeutelingsRiedijkArch.

Duurzame architectuur en food van buiten herkenbaar
The green House - Architecten Cie
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Architectuur in interactie met de kazerne.

Architectuur in interactie met Mauritskazerne
•	 Voor het gehele WFC gebied geldt het motto 

“aards, innovatief en transparant’ 
•	 Gebouwen zijn uitnodigend en hebben allure. 

Er is veel aandacht voor hoogwaardige en 
verfijnde detaillering en tactiliteit. Ze zijn alzijdig 
aantrekkelijk. 

•	 Architectuur is eigentijds en heeft verwantschap met de 
Mauritskazerne

•	 De Experience is hierbinnen het foodicoon en 
beelddrager, Het samengaan van oud en nieuw 
verstrekt de icoonwaarde.

Gevelprincipes r
•	 relatie door symmetrische gevelcomposities, 

nadrukkelijk horizontale en verticale gevelgeledingen, 
door incidentele verlevendigingen van de gevel en/of 
een strakke vensterordonnantie

•	 relatie door eenzelfde verhouding open/gesloten
•	 relatie door (eigentijds) aan te sluiten op de 

bestaande materialisering en kleurstelling van de 
kazernegebouwen, o.a. baksteen, gebakken keramische 
pannen, steenrood geverfde dubbele houten deuren, 
natuursteen banden, daklichten, etc.

•	 Transparante en natuurlijke materialen (glas, staal, hout, 
natuursteen) moeten zorgvuldig toegepast worden in 
relatie tot de kenmerkende baksteenarchitectuur van 
de kazernegebouwen.

•	 Transparante materialen kunnen een goede 
afleesbaarheid van de historische entiteit en de 
uitwisseling tussen binnen-buiten sterk ten goede 
komen, mits  zorgvuldig toegepast. 

Dakvormen- en vlakken
•	 Kappen en platte daken zijn eigentijds en als onderdeel 

van het architectonisch ensemble ontworpen
•	 Integratie van zonnepanelen op het dakvlak vraagt om 

een zorgvuldige uitwerking die integraal onderdeel is 
van de architectuur en de kwaliteit van het geheel niet 
tekort doet. In het dakvlak geïntegreerde oplossingen 
of oplossingen uit het zicht hebben de voorkeur.

•	 Dakvlakken maken deel uit van de architectuur en zijn, 
geholpen door de hoogteverschillen in het terrein, 
vaak niet aan het zicht onttrokken. Er wordt een balans 
gezocht tussen de vormgeving van de dakvlakken en 
het bruikbaar maken van platte daken, bijv. door een 
voedseltuin, terras, groen dak, kas, regenwaterretentie 
of zorgvuldig gedetailleerde energieopwekking.

5. Beeldkwaliteit bebouwing 
MATErIALISErING EN KLEUrSTELLING

Zoektocht Maurits-ensemble / inspiratie
Materialisering en kleurstelling
•	 Het gebruik van baksteen in aardetinten past bij 

de militaire karakteristiek van dit terrein en is een 
middel om de samenhang te versterken., maar 
verwantschap kan ook op andere wijze worden 
gevonden. Het gebruik van afwijkende materialen 
als hoofdmaterialen zoals glas, staal, hout en 
natuursteen, heeft als consequentie dat met andere 
middelen sterker de verwantschap met de kazerne 
moet worden gezocht. 

•	 Kleur-, textuur- en formaatverschillen, 
verschillen in metselwerkverbanden en 
detailleringen kunnen zorgen voor een 
genuanceerde differentiatie en grijpen terug 
naar de rijkdom van het metselwerk in de 
kazernes. 
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Verlichting
Door verlichting aan de gevel of aan draden te hangen, 
blijft het maaiveld vrij van objecten (en van fietsen, 
die daar weer tegenaan gezet kunnen worden). 
Groenstructuren worden niet aangelicht.

Schuil- en nestelgelegenheden voor dieren in gebouwen

Natuurinclusief bouwen, betekent ruimte voor groen in 
en rond gebouwen

Voedselaccenten zichtbaar in de gebouwen.

Zonnepanelen op groen dak; energie  + waterinfirltratie 
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Reclame en signing is passend bij het Friso-ensemble

Voedsel
•	 Naast de voedseltuinen in de private buitenruimtes 

worden ook voedselaccenten in de gebouwen 
gemaakt.  De wijze waarop is een nadere 
uitwerking die samen met de gebruikers vorm 
krijgt.   

Natuurinclusief
•	 Natuurinclusief bouwen is de norm in Ede,  zie https://

www.ede-natuurlijk.nl/natuurinclusief
•	 De gebouwen bieden schuil- en nestgelegenheden 

voor dieren. Met voorzieningen voor vogels en 
vleermuizen zoals neststenen, speciale dakpannen en 
luchtgaten in spouwmuren kunnen o.a. de gierzwaluw, 
zwarte roodstaart en gewone dwergvleermuis hier 
verblijven. 

•	 Bij indeling van vloeren en gevels wordt geanticipeerd 
op bestaande en nieuwe groenstructuren. Functies die 
veel daglicht behoeven worden niet onder of tegen 
bestaande massieve boomkronen aan gepland om 
conflicten in de toekomst te voorkomen.

•	 Vleermuisvriendelijke/beperkte verlichting 
aanbrengen/lage armaturen gebruiken.

•	 Groenstructuren niet aanlichten.
•	 Maatregelen bij glasgevels om te voorkomen 

dat vogels ertegenaan vliegen: bijv. getint of niet 
spiegelend glas. 

Overige bouwkundige elementen
•	 Onderdelen zoals bergingen, rolluiken, 

zonneschermen, hemelwaterafvoer e.d. zijn steeds 
een bewust ontworpen integraal onderdeel van 
het gebouw. 

•	 Trafo’s, kasten voor schakelapparatuur worden 
zoveel mogelijk opgenomen in de bebouwing. 

•	 Installaties dienen deel uit te maken van het 
ontwerp en zoveel mogelijk inpandig te worden 
opgelost. Eventuele installaties op het dak worden 
zo goed mogelijk geïntegreerd in de architectuur 
en zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare 
weg geplaatst.

Reclame en signing
De gemeente Ede hanteert beleid t.a.v. reclame-uitingen. 
Door het unieke karakter van het WFC-terrein is dit niet 
toepasbaar en moeten er gebiedspecifieke regels voor 
reclame worden opgesteld. Bij de verdere ontwikkeling 
(en uitwerking van deelplannen) worden ondernemers 
uitgenodigd mee te denken en samen te werken aan de 
totale uitstraling van het WFC. reclame en signing kan 
onderdeel uitmaken van het vertellen van een verhaal en 
het   voeren van het maatschappelijk debat over voedsel. 
Daarmee is de reclame nadrukkelijk onderdeel van het 
grotere geheel van WFC. 

Voor een hoogwaardige en duurzame uitstraling moet 
zorgvuldig met reclame-uitingen omgegaan worden.
•	 reclame beperken tot het hoogst noodzakelijke.
•	 Gevelreclame is alleen toegestaan bij panden met een 

publieks-, bedrijfs- of horecafunctie.
•	 Gevelreclame dient verband te houden met de diensten 

of producten welke in het pand plaatsvinden of worden 
verkocht.

•	 Gevelreclame is onderdeel van het gevelontwerp. 
reclame is niet alleen ondergeschikt aan de 
architectuur, maar maakt hier ook integraal deel vanuit.

•	 Gevelreclame dient in principe beperkt te blijven tot de 
eerste bouwlaag.

•	 Per pand is maximaal één reclame-uiting op/aan de 
gevel toegestaan in de vorm van losse, open letters.

•	 Multitenant gebouwen hebben één overkoepelende 
naam die als reclame-uiting kan worden gebruikt.

•	 Vlaggenmasten of overige objecten in de openbare 
ruimte, met uitzondering van overkoepelende 
bewegwijzering, zijn niet toegestaan. 

5. Beeldkwaliteit bebouwing 
VOEDSEL, NATUUrINCLUSIEF
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