
Ons prachtige project is momenteel moeilijk bereikbaar.  Het informatiecentrum is tijdelijk gesloten en overal ligt zand. 

Bergen met zand. De gemeente is bezig met de nuts voorzieningen en dat is goed nieuws!. De kabels en leidingen worden gelegd voor 

de stadsverwarming en het riool. Tevens zal het terrein worden aangesloten op het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Dit duur-

zaamste warmtenet van Nederland wordt gevoed door lokaal afkomstige houtige biomassa. Deze resthoutsnippers zijn o.a. afkomstig uit 

tuinen van inwoners van Ede en door het verwijderen van bos-onkruid ‘De Prunus’ door de gemeente Ede. Een bijzonder detail is dat het 

systeem dat de groene warmte verzorgt, geplaatst zal worden in de voormalige kolenkelder; een treffend beeld van de energietransitie 

zoals die in Ede al succesvol is ingestoken. 

Twee van de 14 gebouwen op de Elias Beeckmankazerne worden voorzien van duurzame koeling van Warmtebedrijf Ede. De eerste 

64 vrijesector-huurappartementen worden 10% efficiënter gebouwd dan vergelijkbare nieuwbouwwoningen. Om die reden zal ook het 

energieverbruik naar verhouding lager zijn. 
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“Appartementen met een karakteristieke uitstraling”

Kazerneterrein wordt aangesloten op de Nuts

MAKELAAR AAN HET WOORD
‘’Wij vinden het mooi om te zien hoe 
het oude kazerneterrein in de nieuwe 
staat eruit komt te zien. Twee jaar ge-
leden zaten we nog aan de tekentafel 
en nu zijn we trots op het resultaat  
dusver. De kazerne krijgt de aandacht die 
zij verdiend. ”
Ron Touring - NVM Makelaar-directeur

WOONINFORMATIECENTRUM
Tot nader bericht is het informatiecentrum 

op locatie gesloten. Elke donderdagmiddag 

van 14.00 tot 16.00 uur kunt u zich laten 

informeren over de verschillende  

appartementen die te koop staan in dit 

prachtige project bij Ditters Makelaars. 

Locatie: Kantoor Ditters Makelaars  

Klinkenbergerweg 406711 ML Ede

PLANNING
Bouwbedrijf Noordersluis loopt nog 
steeds op planning. Naar verwachting 
zullen de gebouwen voor de bouwvak-
vakantie van dit jaar opgeleverd worden. 
Met gebouw 11 zal binnenkort worden 
gestart, dit gebouw wordt voor het eind 
van het jaar opgeleverd.

Binnenkort gaan de gebouwen weer uit de steigers



RONDWEG

De rondweg is de gemeentelijke weg die wordt aangelegd door 

Bouwbedrijf Noordersluis, in opdracht van de gemeente Ede. 

Deze weg loopt om fase Zuid heen. Dit wordt de toegangsweg 

voor de gebouwen en de parkeerterreinen.

TERREINAFWERKING

De terreinafwerking gaat binnenkort van start. Alle wegen  

worden aangelegd en de grond wordt geprofileerd. Inplanten zal 

waarschijnlijk in het najaar uitgevoerd worden, ivm plantseizoen. 

GEBOUW 11 (17 Koopappartementen)

Binnenkort kan er ook met dit complex gestart worden. 

In week 13 zullen wij gaan starten met de eerste renovatiewerk-

zaamheden. De prognose is om dit complex voor het eind van 

het jaar op te leveren.

Een appartement kopen op de Elias Beeckman kazerne?

Er zijn nog enkele appartementen te koop. Elke donderdag- 

middag van 14.00 tot 16.00 uur kunt u zich laten informeren 

over de verschillende appartementen die te koop staan in dit  

prachtige project bij Ditters Makelaars op kantoor –  

Klinkenbergerweg 406711 ML Ede.

GEBOUW 15 (17 Koopappartementen)

De appartementen van gebouw 15 zijn (op één na, welke  

onder optie staat) allemaal verkocht. De binnenwanden  

worden geplaatst. Daarmee wordt de indeling van de  

appartementen goed zichtbaar. Het DaVinci glaswerk is  

geplaatst. Dit monumentaal isolatieglas heeft de goede  

isolatiewaarden van modern glas met de uitstraling van het  

authentieke glas. De schuimbetonvloer is aangebracht. De  

installateur zal volop bezig zijn met het leggen van alle kabels 

en leidingen. Zeer binnenkort zal ook het pand uit de steigers 

gaan. Wel worden de goten nog geschilderd. Na het plaatsen van 

de binnenwanden zal de isolatie aangebracht worden. Waarna 

de vloerverwarming geplaatst wordt en daarna kan de dekvloer  

gestort worden. Binnenkort zal ook de oprichtingsvergade-

ring van de VvE plaatsvinden. We lopen op planning en naar  

verwachting wordt gebouw 15 nog voor de bouwvak opgeleverd. 

GEBOUW 10 T/M 14 (4 x 16 huurappartementen Bouwinvest)

Over twee weken zal de eerste dekvloer worden gestort.  

Momenteel zijn we erg druk met de isolatie van de wanden. Als 

de wanden en de dekvloer gereed zijn, kan de stukadoor aan 

het werk. De plafonds worden voorzien van een spac. Daarna 

kunnen alle keukens in de appartementen. Tegelijkertijd worden 

de badkamers betegeld en wordt het sanitair geplaatst. Als  

laatste wordt aan de binnenzijde van de appartementen alle  

kozijnen geschilderd. In de algemene ruimte van de vier  

complexen wordt het schilderwerk afgerond en zullen akoestische 

plafonds worden geplaatst. Als laatste worden de postkastjes  

geplaatst en dan is het complex gereed om op te leveren. De  

complexen worden naar verwachting voor de bouwvak opgeleverd. 

Huren in de Elias Beeckman kazerne?

64 karakteristieke 
huurappartementen in de 

voormalige Elias Beeckman 
Kazerne in Ede

Meer informatie? Ditters Makelaars 0318 - 657 657 nieuwbouw@ditters.nl

huren ineliasbeeckman .nl

Wonen in een rijksmonument 
midden in het groen
Oppervlakte variërend van ca. 74 tot maar liefst ca. 119 m² • Twee- 
en driekamerappartementen met luxe afwerking • Open keuken met 
inbouwapparatuur • Volledig ingerichte badkamer • Voorzien van 
vloerverwarming • Eigen buitenruimte(s) en gezamenlijke binnentuin 
• Parkeren op terrein naast de gebouwen • Gelegen in een bosrijke 
omgeving • Huren vanaf € 810,- p/m excl. servicekosten • Verwachte 
oplevering 3e kwartaal 2018

Informatiedag vrijdag 23 februari van 16.00 tot 18.00 uur
Klein Zwitserland Ede aan de Lunterseweg 44

Bouwbedrijf Noordersluis:

Status van het project

“Winkels, theater, bioscoop, restaurants... Ede heeft het.” “Loop, fiets of ren zo het bos in. De Veluwe is uw achtertuin.”



GEBOUW 16 (Zorggebouw Compartijn)

Momenteel zijn we aan het werk met het lijmen van de zandkalk 

wanden op de begane grond van de uitbreiding. Volgende week 

zal de verdiepingsvloer op de uitbreiding worden geplaatst.  

Volgende maand zullen we ook het hoogste punt van dit gebouw be-

reikt hebben. Hierna volgen de andere werkzaamheden zoals het  

restaureren van de kozijnen, het plaatsen van het monumentale 

glas en de afbouwfase. De prognose is om gebouw 16 voor de 

bouwvak op te leveren.

Beleggingsmaatschappij IDBB heeft de contracten getekend voor 

de aankoop van gebouw 16 op de Elias Beeckman kazerne te 

Ede. Zij laten door Bouwbedrijf Noordersluis het monumentale 

pand ombouwen naar een zorgcomplex. Aedifica neemt het  

zorgcomplex na oplevering af van IDBB af en zal het gebouw aan 

zorgpartij Compartijn verhuren. Compartijn biedt luxe woningen 

aan met persoonlijke service en zorg voor mensen die niet meer 

zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld als gevolg 

van psychogeriatrische gezondheidsproblemen zoals dementie. 

Ditters Makelaars 

Klinkenbergerweg 40, 6711 ML Ede

Telefoon: 0318  657 657 

E-mail: ede@ditters.nl.

Heeft uw vragen over de informatie over Elias Beeckman 

welke is gecommuniceerd in deze nieuwsbrief? Neem dan 

contact met ons op. Volg het laatste nieuws via social media!

        noordersluisbouwgroepbv

“Sfeervol & karakteristiek wonen op de voormalige kazerne in Ede.”
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