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Als ik vraag hoe het voelt om aan zo'n megaklus te beginnen,

antwoordt Loes van Rijnsbergen, architect van het
Rijksvastgoedbedrijf: "Doodeng". Daar kunnen we ons iets bii

voorstellen: zij is verantwoordetijk voor het verbouwen van het

kasteet uit 1350, dat lang in het bezit was van de Oranies. Het

carré-vormige gebouw verleent sinds 1828 onderdak aan de

Koninktijke Militaire Academie (KMA) in Bred à.33Het pateis

behoort tot de 100 belangrijkste Nederlandse monumenten. Het

is echt een droomklus, die niet verkeerd mag uitpakken."

Renaissancepaleis gewesten tegen de Spaanse overheersing in 1568. Na

In 1350 koopt  de Hol landse edelman Jan van Polanen de vrede van Mi . ins ter  vo l too i t  s tadhouder  Wi l lem l l l

de burcht in Breda. Hi j  versterkt het kasteel met het paleis in 1680.

vier hoektorens en een gracht, waardoor het een

onderdeelvormt  van de verdedig ingswerken.  Jans Mi l i ta i re  academie

k le indochter  Johanna t rouwt  in  1403 met  de Dui tse Ui te indel i jk  k r i jg t  Koning Wi l lem I  in  1816 z i jn  fami-

edelman Engelbrecht  van Nassau.T i jn  zoon Jan lV l iebez i t  in  u i tgewoonde s taat  terug.  Hi j  bestu i t  om er

van Nassau vergroot  de burcht  ingr i jpend na 1460.  een mi l i ta i re  academie in  te  vest igen.  Daarop vo lg t

De vo lgende bewoner ,  achterneef  Hendr ik  l l l  van tussen 1826 en 1B2B een ingr i jpende verbouwing.

Nassau, is een vertrouweling van keizer KarelV en Zo maken de dakkapellen plaats voor een tweede

stadhouder  van Hol land,  Zeeland en Utrecht .  H i j  verd iep ing vanwege de u i tbre id ing van het  pa le is

reist op diptomatieke missies onder meer naar l tat ië. met een extra verdieping. Ook de beide hoektorens

Hendr ik  is  een r i jk  man en laat  z i jn  kastee l to t  een worden afgepla t .  In  de 20e eeuw v inden er  maar

pracht ig  Renaissancepale is  verbouwen.  Daar toe l ie fs t  v ier  versch i l lende verbouwingen p laats .  Men

neemt h i j  de l ta l iaanse arch i tec t  Thomas Vinc idor  rea l iseer t  er  s laapzalen,  ver laagde systeemplafonds,

de Bologna in  d ienst .  De rechthoek ige b innenplaats  andere v loeren en tussenmuren.  Een bouwkundig

met  Dor ische zu i len vormt  het  cent ra te  p le in  rondom 'a l legaar t je '  dus.  Vanaf  2011 worden de ptannen voor

v ierv leugels  d ie  gezament i jk  een carré  vormen.  René de hu id ige ingr i jpende verbouwing ontwikketd.

van Chalon verfraait  het paleis vervolgens met een

hofkapet. Daarna woont Wil lem, prins van Oranje en Tienjarenptan

graaf van Nassau, met zi jn vrouw Anna van Buren Oorspronkel i jk omvat het plan al leen het brandveil ig

op het kasteeltot de opstand van de Nederlandse maken van het pand. Vri j  snel daarna overtuigt het
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De vertrekken dienen Ícadetten-proof' te zijn.

ontwerpteam van het Ri jksvastgoedbedri j f  dat een
veel  ingr i jpender  verbouwing wenset i jk  is .  Door  de
versch i l lende aanpass ingen aan het  gebouw in  de
vorige eeuw, is de planvorming sterk ,verrommeld,.

Het  pand verd ient  daarom een u i tgebre ide aanpak,
zo stelt  ook Van Rijnsbergen. De afweging tussen
veelvu ld ige kre inschar ige aanpass ingen of  een éénma-
l ige grootschalige verbouwing is door Defensie snel
gemaakt .  Men bes lu i t  to t  een vo led ige verbouwing
van de twee woon_ en werkverdiepingen. De zolder
b iedt  p laats  aan a l re  technische voorz ien ingen,  zoa ls
een waterm istsysteem, verwa rm i n g, venti  Iat ie, water,
elektra en rcr. vanuit hier worden a[e onderl iggende
vertrekken op de drie verdiepingen van faci l i tei ten
voorzien.

Restauratie

Uit de vier gevels zi jn zo,n 800 ramen gehaald,

waarb i j  de technische s taat  van het  soms 200 jaar
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oude grenenhout is geïnspecteerd. De restauratie_
werkzaamheden z i jn  per  raam gedocumenteerd in
een restaurat ieverantwoord ing.  Er  worden 10 n ieuwe
schoors tenen geplaats t  d ie  ident iek  z i jn  aan de
huid ige schoors tenen.  Deze komen op de pos i t ies

waar  vroeger  ook schoors tenen hebben gestaan.  In
de Grote Zaal  worde n de 24 zu i len a fgemaakt .  Ook
de giet i jzeren trap uit  1890 is straks weer zichtbaar.
Jaren lang lag deze verscholen achter  een to i le tgroep.
Ten s lo t te  worden er  n ieuwe,  met  e ikenhout

afgewerkte ' technische schouwen'  aangebracht  op
de pos i t ies  waar  lang ge leden schouwen hebben
gestaan.

Energiebesparing

l r .  Edgar  Neuhaus van de TU Eindhoven maakte een
s imulat iemodel  en berekeningen over  de energ iepres_
tatie en bouwfysische gevolgen voor het pand. Daaruit
b leek dat  eventue le  na- iso la t ie  van de gevel  aan de
noordz i jde schadet i jk  is  vanwege de vochtophoping

en het  r is ico op vors tschade.  Aan de zu idz i jde le id t
dit  juist zomers tot oververhit t ing. Na-isolat ie was
dus géén oplossing. Wet is gekozen voor enkele,
iso lerende,  momumentenbeglaz ing in  de ramen
met een U-waarde van ca 3,5. Dit is een verbetering
va n o n gev eer 450/0. M i d d e ls wa rmtete ru gw i n n n i n g
en stadsverwarming zaI overal op [age, constante
temperatuur worden verwarmd. Ook worden gestucte
stral ingsplafonds toegepast en extra, niet bouw_
technische, middelen ingezet: gevelhoge en _brede

gord i jnen d ie  automat isch s lu i ten en openen.

Cadetten-proof

"Wi j  hadden n ie t  gerekend op het  asbest  en de
const ruct ie fouten d ie  wi jz i jn  tegengekomen in  verho_
len ruimten", vertelt  Van Rijnsbergen. , ,Die moesten
eerst opgelost worden." verder dienen a[[e vertrekken
'cadet ten-proof ' te  

z i jn .  Deze s tudenten [open soms
in vo l le  so ldaten-bepakk ing door  de gangen en
kamers,  wat  gemakkel i jk  le id t  to t  beschadig ingen

aan v loeren en muren.  Vandaar  dat  de ru imtes vee la l
met  s taa l ,  mass ie f  hout  en parketv loeren worden
afgewerkt.
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Nieuwe schouwen worden geplaatst op de plek waar ze vroeger hebbeh gestaan.

De afge lopen dr ie  jaar  hebben De Kok Bouw en het

Ri jksvastgoedbedr i j f  hard gewerkt .  In  ju l i2022 d ient

de k lus geheel te  z i jn  a fgerond.  Daarna kan het

gebouw de tand des t i jds  weer  doors taan.  In  de ve le

verb l i j fsver t rekken en de Grote Balzaa lzaI  de oude

lu is ter  z i jn  teruggekeerd.  De Oranjes kunnen weer

t ro ts  z i jn  op hun voormal ige bez i t .
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De gietijzeren trap is straks weer zichtbaar [foto: Lucas van der Hoeven].
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