
 

 

 
 

wist u dat? 
 

Het is goed te weten dat de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee: 
 

• al ruim 80 jaar bestaat; 

• tot 2014 geheel verantwoordelijk was voor het bewaren en exposeren van voorwerpen die tot het erfgoed van 

de KMar behoren; 

• deze collectie vanaf begin jaren 70, ondanks de grote wens om dit in Apeldoorn te situeren, in het Koninklijk 

Weeshuis te Buren kon onderbrengen; 

• daarmee haar wens te komen tot Marechausseemuseum in vervulling zag gaan; 

• met de aankoop van de Dependance in 2003 de gehele collectie in Buren kon onderbrengen; 

• vanaf 2014 een belangrijk deel van de collectie in bruikleen heeft gegeven aan de Stichting Koninklijke 

Defensiemusea, SKD, dat deze collectie bewaart en in het Marechausseemuseum exploiteert; 

• op basis van haar studie naar de toekomst samen met SKD in de periode 2016-2019 heeft onderzocht of een 

verplaatsing van het museum naar Apeldoorn mogelijk was; 

• bij dat onderzoek diverse andere partijen, waaronder de Stichting van Houten en de gemeente Apeldoorn, 

betrok; 

• op 6 juni 2019 een brief ontving, waarin de voorzitter van de Raad van Toezicht SKD te kennen gaf af te zien 

van een mogelijke verplaatsing naar Apeldoorn; 

• als eigenaar van de Dependance al in 2018 (mede ten gevolge van de langdurige droogte) werd geconfronteerd 

met verzakkingen in de voorgevel van het monumentale voorpand; 

• in afwachting naar de uitkomsten van het onderzoek naar een mogelijke verhuizing eerste stappen zette voor 

herstel en een deel van de in de Dependance ondergebrachte collectie op een betere plaats onderbracht; 

• na het besluit van de Raad van Toezicht SKD besloot om samen met Stichting van Houten te kijken naar een 

zodanig herstel, restauratie en aanpassing van de Dependance dat een onderbrenging van een Historisch 

Documentatiecentrum KMar in de fysieke nabijheid van het Marechausseemuseum mogelijk is; 

• samen met Stichting van Houten en andere partijen onderzocht en deels nog steeds onderzoekt, op welke 

wijze het herstel van het monumentale pand moest worden aangepakt en hoe het pand kan worden aangepast 

aan de nieuwe gebruikerseisen en kan worden geëxploiteerd; 

• heeft geconcludeerd dat de werkzaamheden slechts plaats kunnen vinden wanneer het gehele pand leeg is; 

• samen met Stichting van Houten een oplossing vond voor de het in volle eigendom zijnde collectiedeel door dit 

in depot in Arnhem onder te brengen; 

• in overleg met SKD/het Marechausseemuseum alle overige voorwerpen heeft laten onderbrengen in één van 

beide depots van SKD, te weten dat op de voormalige vliegbasis Soesterberg (nabij NMM); 

• samen met Stichting van Houten zoekt naar een gezonde financiële basis voor het gebruik van de voormalige 

Dependance in Buren; 

• hoopt en verwacht dat het Historisch Documentatiecentrum KMar voor de zomer 2021 is ondergebracht in de 

voormalige dependance, die dan ‘state of the art’ zal zijn. 


