
Van militair kampement tot
Gen. Mai. I)e Ruiiter van Steveninckkazerne Oirschot

Bouw kazerne Oirschot

Nadat eind 1944 het zuiden van Nederland was bevrijd werden er snel plannen gemaakt om in
Nederland een grote Expeditionaire Legermacht op te bouwen. In het voorjaar van 1945 toen
de voortekenen wel zodanigwaren dat de oorlog ten einde zou lopen werd door het Militair
Gezag in de omgeving van Eindhoven gezocht naar een locatie voor een groot
opleidingskamp.
In eerste instantie zou de kazeme in Best komen ongeveer waar nu het Joe Mann Openlucht
theater is gelegen. Zowel de burgemeester van Best als Staatsbosbeheer maakten emstige
bezwaren.
Op 22juni 1945 werd door de burgemeester van Oirschot in de gemeenteraad medegedeeld
dat majoor J. Tops hem heeft medegedeeld dat er in de heide op Oirschots grondgebied een
kamp voor 15000 militairen zou worden ingericht. Oirschot had in 1945 6300 inwoners.
Majoor Tops had reeds architect ir. C. Geenen uit Eindhoven aangetrokken.

Op 2l september 1945 werd de bouwvergunning verstrekt. Op maandag 6 augustus werd
reeds gestart door de firma van Grootels's Bouwmaatschappij uit Eindhoven met de bouw
van het kampement te Oirschot.
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Ontwerp en bouw Militair Kampement Oirschot

De oorspronkelijke kazerne is in zijn geheel ontworpen en in delen gebouwd.
De opzet van het "kampement" bestond uit zo'n 215 eebouwen.
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In de door de architecten ir. c. Geenen en w. Herbers gemaakt plan zijn drie
legeringsgebieden en een middenterrein geproj ecteerd.



- 1' legeringsgebied,2g gebouwen, bestemd voor een afdeling artillerie.
- 2" legeringsgebied,43 gebouwen, bestemd voor een bataljon infanterie.
- 3" legeringsgebied,4T gebouwen, bestemd voor een bataljon infanterie.
- het middenterrein met groot exercitieveld was verder bestemd voor ontspanning,

keukens, kantines, een bioscoop, sportzaal, polikliniek, een ziekenverblijf, kerken,

badhuizen, zwembad en vijvers met een muziekkoepel.
- verder waren et magazljnen, werkplaatsen, loodsen, munitie depots, enz.

Gerekend dat per "kamphuis" 80 te legeren militairen gepland waren, gevoegd daarbij de staf-

en legeringsgebouwen voor offrcieren en onderofficieren dan komen we uit op een kamp van
plm. 15000 militairen.

Op 1 november 1945 werd de eerste steen gelegd in het bijzijn van o.a. de minister van oorlog
mr. Meijnen, majoor J. Tops, kolonel ir. G. Thal-Larsen, de architecten en de aannemer.
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{v.1.n.r.: Ir. c. Geenen (architect)' maJoor J. Toper kolanel ir.
G' ïhal-La'een',';l;"11,-l]llÏ":;: o*"' ilr' Í'Érrnsn

Op 5 juni 1946 werden de eerste 29 gebouwen opgeleverd, thans bekend als het "oude eiland"
Gebouwlwerd"i*?Í;1,ffi:ïfJff,'Jn'"ï;"ïJ;ï:iïi:,Ëlkriniek'gebouwe

*ri.;rEEffEB*;ïi

-la:-,

y.":;...r,t]:-,-i, i:,ritirt:r.+!ji+?* F,n:i+:l:ê-

-1.,..:. ,,r ,l''t, .,:- .t :r

i:
.j:

. _rl:ï.:,";"

:... :r i '^

: rii r"r ,

:.-:,s-

Legeringsgebouw manschappen voor 80 soldaten
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Het oude eiland

Inmiddels is men ook gestart met het derde en tweede legeringsgebied. De winter van

T946-47 heeft een lange en strenge vorstperiode. De hoofdwaterleiding bevriest en de

zandweg vanaf het Beatrixkanaalnaar het kamp is onberijdbaar geworden. Na de winter
wordt de weg verhard met 104000 m2 klinkerkeien opgebroken bij het vliegveld Eindhoven.

In april 1947 wefl gestart met de legeringsgebouwen voor de officieren en onderofficieren.
Deze waren tijdelijk gelegerd in het Prinses Beatrixkamp te Eindhoven. Tevens werd gestart

met het Regimentsgebouw en werd een noodtheater geopend, een Romneyhut, met 500

zitplaatsen .In 1948 start men met de bouw van een tiental schokbeton loodsen, waanran 4

dienst doen als noodlegering elk voor 320 man, noodkeukens en nood kantines.

Ook grote houten gebouwen verrijzen voor de burelen en magazijnen.

In 1948 ontwerpen de architecten ook een kerk die noch een specifiek Katholiek en Protestant

karakter heeft. Deze is niet gerealiseerd. De ontworpen toren zou dienst doen als watertoren

Vanaf nov. 1950 wordt het kamp Oirschot gebruikt voor tijdelijke opvang van Ambonezen.

Hierna wordt "Oirschot" bestemd als herhalingskamp, huisvesting voor 6480 soldaten en

wordt de naam "Legerplaats Oirschot" ingevoerd
In 1951 werden officiers- en de onderofficiers-legeringsgebouwen gerealiseerd en de 2

badhuizen D1(Douche) en D2.

ketelhuis



In juli 1952 werden de 2 ketelhuizen opgeleverd, niet alleen als warmwaterbron voor de

badhuizen en de nieuwe keukengebouwen I en II aÍrnex ee1'zalen, maar ook voor een centrale
verwarming in het ka*p als vervanger van de potkachels gestookt met eierkolen.

keuken I en II

Yanaf 25 juli 1952 worden er parate troepen gelegerd en wordt de

officieel: "Legerplaats Oirschot".
In 1953 wordt het wachtgebouw gerealiseerd met ruimten voor de

soldaten.

naam van't Kamp

wachters en 50 gestrafte
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In de wijk de Pullen te Oirschot, zTjnin 1954 36 woningen t.b.v. beroepsmilitairen gereed
gekomen.
Op recreatief gebied komt er in 1954 het P.M.T. (Protestant Militair Tehuis) en in 1955 volgt
het K.M.T. (Katholiek Militair Tehuis). Beiden worden tegenover de kazerne gebouwd aan de

Eindhovensedijk. Het Officiers Mess (Casino) wordt in 1955 opgeleverd.

_, jï*ÈË-Effi
:ÈRa.---r ; "-^. l



Offi ciersmess met casino

In 1956 volgt de bouw van het nieuwe KantonnementZiekenVerblijf en het Mobilisatie-
complex achter de legerplaats.
In 1959 wordt de manschappen-kantine gerealiseerd, waarin ondergebracht de onderofficiers-
kantine, en de grote ontspanningszaal/bioscoop, gebouwd door bouwbedrijf Pelikaan Tilburg.

manschappenkantine en bioscoop
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paddenstoelkolommen kantines



zaal bioscoop oorspronkelijk voor 1000 soldaten

In 1959 wordt het Korea monument van beeldhouwer P. Roovers, onthuld.
In 1961 wordt een houten snackbar gebouwd op de hoek aan de Eindhovensedijk, keuken 3

genoemd, die rood-wit-blauw geschilderd was, is in I97l door brand verwoest.
In 1962 wordt de Eindhovensedijk verhard, een kaarsrechte weg richting Oirschotse toren.
In de zestiger jaren wordt aaÍr"de afbouw" gewerkt, het zwembad (1966), de sportzaal (1969)
enin 1967 de legeringsgebouwen voor onderofficieren 119 en I2A Q personen per kamer).

In 1969 wordt de Legerplaats: "de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne".



Albert Cornelis de Ruyter van Steveninck 1895-l949,was luitenant-kolonel en

commandant van de Prinses lrenebrigade. Hlj leidde deze brigade in de 2" wereldoorlog
vanuit Frankrijk en werd Nederland onder zijn leiding mede bevrijd. Kort voor zijn overlijden
werd hij tot generaal-majoor benoemd.

nËenelaál.#Joor dê Ruytsr van Stelenimkkazêrne!

De onthulling van het monument van de generaal-majoor op de kazerne in 1969 door
mevrouw de Ruyter van Steveninck.

In de jaren 1972-73 komen de grote veranderingen en worden zo'n 90 gebouwen uit de

wederopbouwperiode gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw:
een groots onderofficiershotel, 12 "flats"en 8 bureaus. De "flats" bevatte elk 50 kamers à 4

bedden, 2 leslokalen, een bar, douches e.d.
In 1978 verrijst er op de kazeme de modernste Europese schietbaan.
Rond 2000 wordt de bestaande entree gesloopt en komt er een nieuwe ingang met slagbomen.

Verder komt er een grote nieuwe kantine, nieuwe garages, lesgebouwen, een kinderopvang.

De nieuwbouw van het Opleidings- en trainingscentrum Strijpse Kampen

In 2003 wordt de kazerne enoÍïn uitgebreid met het rijopleidingscentrum Strijpse Kampen, dat

voorheen gevestigd was in de Constant Rebecque kazeme te Eindhoven. In een parkachtige

omgeving met een uitstraling van een Amerikaans universiteitscampus, zijn nieuwe
eigentijdse gebouwen gerealiseerd, 3 legeringsgebouwen, bedrijfsgebouw met atrium en 5

instructiehallen, een lesgebouw, een simulatorgebouw en een bijzonder KEK gebouw met een

restaurant en kantine voor 1400 personen. Vele van deze gebouwen staan in het water.
In20l2 telde de kazeme plm. 5000 personen.

Frans Adriaanse, voorzitter Stichting Behoud Erfgoed Oirschot


