
Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! 
 
Architectenbureau De Zwarte Hond gaat MFC Klarendal ontwerpen. 
 
Wat er aan vooraf ging 
Zoals al in een vorige wijkkrant heeft gestaan wordt het MFC Klarendal gebouwd op 
de voormalige locatie van de Menno van Coehoornkazerne, beter bekend als locatie 
ROC Rijn IJssel aan de Klarendalseweg. Op deze plek stonden vier gebouwen: een 
schoolgebouw, twee monumentale gebouwen (service- en kazernegebouw) en een 
sportzaal. Het schoolgebouw is inmiddels gesloopt en daarvoor komt nieuwbouw.   
 
Selectieprocedure  
Er hebben zich in totaal 63 architecten ingeschreven voor 5 MFC projecten die de 
dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Arnhem van plan te 
bouwen. Uit deze 63 architecten heeft een gespecialiseerde selectiecommissie 12 
architecten gekozen die allen de juiste kennis en voldoende ervaring hebben met dit 
soort projecten. Met de opdrachtgever, projectgroep, leden uit de selectie en 
bewoners commissie zijn hieruit  weer 5 architecten gekozen die bezocht zijn om de 
door hun opgegeven referentieprojecten te bekijken. Daarnaast hebben deze 
architecten ook een presentatie gegeven over hun werk, ervaring en visie op het 
nieuw te bouwen MFC Klarendal. Vervolgens heeft deze laatste commissie bijna 
unaniem gekozen voor De Zwarte Hond.   
Met plezier stellen we hier De Zwarte Hond aan u voor;   

 
Voorstellen 
De oorsprong van De Zwarte Hond ligt in 1985. Het bureau heette toen nog naar de 
oprichters, Karelse Van der Meer Architecten. Een van de eerste opdrachten werd in 
natura uitbetaald; een beeld van een zwarte hond. 
Deze te grote, nurkse en toch aantrekkelijke hond werd de mascotte. 
Toen in 2004  naar een nieuwe naam voor het bureau werd gezocht lag De Zwarte 
Hond voor de hand.  
  
De Zwarte Hond, architect van het Multifunctioneel Centrum Klarendal is een bureau 
voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur met vestigingen in 
Groningen en Rotterdam. Er werken 80 mensen aan allerlei verschillende ontwerpen. 
Het MFC Klarendal in Arnhem vinden wij een uitdagende opgave omdat het midden 
in een bestaande en levendige wijk gaat komen. Het is een opdracht waarbij zowel 
architectuur, als stedenbouw en landschapsarchitectuur belangrijk zijn. Daarnaast 



liggen dit soort ingewikkelde processen met meerdere gebruikers, met een gemeente 
en met enthousiaste buurtbewoners ons goed. 
We kijken er naar uit om te gaan beginnen! 
 
Visie 
Woonkamer van de wijk 
De Zwarte Hond ziet het MFC Klarendal als hart van de wijk. Zo kan het de 
samenhang tussen school, gezin en samenleving versterken, een actieve verbinding 
leggen tussen thuis, school en vrije tijd, zodat binnen en buitenschoolse 
leerprocessen elkaar kunnen versterken. Het MFC krijgt een open uitstraling, het zal 
uitnodigen tot verkenning, spelen en onderzoek en laagdrempelig zijn. Een 
ontmoetingsplaats waar het aangenaam verblijven is, het moet 'de woonkamer' van 
Klarendal worden! 
Een MFC dat goed werkt is een gebouw met een eigen karakter, uitnodigend, 
transparant en voor iedereen toegankelijk. Een waarborg van vitaliteit. 
 
Milieuvriendelijk 
Bij het ontwerp speelt duurzaamheid uiteraard een rol. Een gebouw dat 
toekomstwaarde heeft en met het milieu rekening houdt. Daarbij kun je denken aan 
bijvoorbeeld het opvangen van regenwater (wat vroeger ook al gebeurde bij de 
Kazerne) en gebruik maken van de warmte van de zon. 
Tegelijkertijd willen we graag dat het Kazerneterrein een groene plek blijft en hebben 
de bomen niet alleen betekenis als groenmakers maar ook als natuurlijke 
zonnewering.  
 
Trots op het gebouw 
Vanuit de gedachte dat het gebouw iets is waar je je thuis moet voelen, ontwerpen 
we bij De Zwarte Hond aan dierbaarheid. Wanneer een kind zich ergens thuisvoelt, 
kan het zich veilig ontwikkelen. Door spelen, ontdekken en ontmoeten uitgroeien tot 
een mooi mens. Speelruimte is daarom essentieel. Maar behalve een plek voor 
kinderen om te spelen kun je ook denken aan jongeren die muziek maken of sporten. 
En ouderen die elkaar ontmoeten in het wijkcentrum bij een activiteit of samen een 
kop koffie of thee drinken. Het gebouw wordt een belangrijke plek in de levens en 
ervaringen van de gebruikers. Waardevol voor de buurtbewoners die blij zijn met het 
gebouw omdat het levendigheid en vrolijkheid brengt. Zodat de wijk en zijn bewoners 
trots zijn op het gebouw. 
 
Met deze gedachten in ons achterhoofd willen we ons inzetten voor een 
Multifunctioneel Centrum in Klarendal waar de rest van Nederland straks jaloers op 
is! 
 
 
 
Projectteam De Zwarte Hond (dat is samengesteld voor het ontwerp MFC Klarendal) 
bestaat uit; 
Willem Hein Schenk, directeur 
Bart van Kampen, architect 
Martine Drijftholt, architect  
Linda van Heugten, stedenbouwkundige        
 



Informatie 
Via de wijkkrant Klarendal, wijkplatform, bewonersavonden en de klankbordgroep 
zult u als bewoner van Klarendal op de hoogte gehouden worden. Mocht u nog 
vragen hebben dan kunt u die stellen aan Janna Brouwer, projectleider van dit 
project.  U kunt uw vragen mailen naar Janna.Brouwer@arnhem.nl     
 
De projectleiding van MFC Klarendal; 
Janna Brouwer (projectleider) 
Rita Hermsen (assistent projectleider)  
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