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Colofon
Het Voorlopig Ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte rondom MFC Klarendal te Arnhem is in
opdracht van gemeente Arnhem gemaakt door Buro Poelmans Reesink landschapsarchitectuur en in nauwe
samenwerking met de gemeente, de gebruikers en architectenbureau De Zwarte Hond tot stand gekomen.
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Opgave
De voormalige Menno van Coehoorn Kazerne in
de wijk Klarendal in Arnhem wordt het nieuwe
hart van de wijk. Doelstelling voor het voormalige
kazerneterrein is het creëren van een bruisende
locatie aan de Klarendalseweg door verschillende
wijkfuncties samen te brengen en elkaar te laten
versterken. De voormalige kazernegebouwen bieden
ruimte voor diverse culturele voorzieningen en het
jongerencentrum de Mix. In een nieuw te bouwen
gebouw wordt Multifunctioneel Centrum Klarendal
ondergebracht met onder andere een basisschool en
een kinderdagverblijf.
De woonwijk Klarendal is gebouwd op een lange
helling en kenmerkt zich door terrasvormige niveaus
en getrapte gevels. Het voormalige kazerneterrein
Menno van Coehoorn is destijds volledig uitgegraven
en uitgevlakt. Er ontstonden hoge keerwanden,

steile taluds en een scherpe doorsnijding van de
heuvel. Deze inrichtingselementen zijn tegenwoordig
nog steeds aanwezig en bepalen mede het karakter
van de locatie.
De inrichting van de openbare ruimte van
Multifunctioneel Centrum Klarendal dient afgestemd
te worden op de historische locatie. In het
Wijkperspectief Klarendal, kleur en karakter (2003) is
de behoefte aan een wijkplein duidelijk naar voren
gekomen. Gezien de ligging aan het kruispunt van
twee drukke voorzieningenassen en de beoogde
locatie voor het Multifunctioneel Centrum is het
kazerneterrein een ideale locatie voor een wijkplein.

hoek Klarendalseweg – Verlengde Hoflaan

Menno van Coehoorn Kazerne jaren 80, maps.live
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situatie van het plangebied vanuit de lucht, Google Maps (inclusief inmiddels gesloopt schoolgebouw en te slopen sporthal)
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Menno van Coehoorn Kazerne
Eind 1883 is begonnen met de voorbereiding van
de bouw van een infanteriekazerne voor ongeveer
972 manschappen. In 1885 werd de kazerne in
gebruik genomen. De gebouwen waren rondom
een binnenplein (exercitieplaats) gesitueerd,
met een hoofdentree en poortgebouw aan de
Klarendalseweg. De kazerne werd vernoemd
naar de vestingbouwdeskundige en artilleriegeneraal Menno van Coehoorn. In de Menno
van Coehoornkazerne waren onder andere de
regimenten infanterie gelegerd die in de Tweede
Wereldoorlog op de Grebbeberg hebben gevochten.

Na de tweede Wereldoorlog ging het snel
bergafwaarts met de militaire functie van de
kazerne. In 1967 werd het complex bijna geheel van
de hand gedaan en overgedragen aan de gemeente
Arnhem. Het monumentale frontgebouw is gesloopt,
enkele gebouwen met ondersteunende functies zijn
nog op het terrein aanwezig.

poortwachtershuisje en hoofdgebouw zijn gesloopt, poort en hekwerk zijn nog steeds aanwezig

historische opzet kazerneterrein
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exercitieterrein met bijgebouwen

keermuur met hekwerk zonder lindebomen

hoofdgebouw

keermuur met hekwerk met lindebomen

hoofdgebouw
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Voorlopig Ontwerp
Het voormalige exercitieterrein wordt omgevormd
tot wijkplein waaraan alle gebouwen (bestaand en
nieuw) een adres krijgen. Het wijkplein ligt aan de
Klarendalseweg, de bestaande monumentale poort
blijft dienst doen als entree. Tussen de nieuwbouw
en de straat is ruimte voor een brede groenstrook
waarin de bestaande lindebomen blijven
gehandhaafd. Direct rondom de nieuwbouw is
plaats voor een speelplek voor de kleinste kinderen,
de kinderen uit de bovenbouw spelen op het
wijkplein annex schoolplein. Naast jongerencentrum
de Mix komt een plek voor de oudere jeugd.
De fietsenstalling voor de school komt aan de
noordoostzijde van het plein tegen de bestaande
keermuur parallel aan de Garnizoenstraat. Auto’s
parkeren aan de noordwestzijde van de oudbouw
met een entree aan de Verlengde Hoflaan. Het
wijkplein bestaat uit twee delen, een verhard
(school)plein en een onverhard gedeelte dat bestaat
uit gras. Dit deel van het plein kan dienst doen
als overloopgebied voor grote evenementen of
simpelweg gebruikt worden door de kinderen om te
spelen in het groen.

Bij de inrichting van het terrein is rekening gehouden
met de cultuurhistorie van de plek. Dat uit zich in
een aantal zaken:
- de hoofdentree van het terrein blijft aan de
Klarendalseweg, de poort en het hekwerk worden
gerenoveerd
- het voormalige exercitieterrein wordt omgevormd
tot wijkplein
- bij de positionering van de nieuwbouw is rekening
gehouden met de oorspronkelijke afstand van de
bebouwing tot het monumentale hek
- de bestaande lindebomen blijven gehandhaafd
- de bestaande keerwanden aan de noordoostzijde
en noordwestzijde van het terrein gaan meespelen
in het beeld van het plein
- de bestaande klinkerverharding wordt hergebruikt
- de detaillering van de inrichtingselementen
(keerwanden, trappen etc.) wordt afgestemd op
de aanwezige materialen en details (bestaande
keerwanden en hekwerken)

studiemaquette situering nieuwbouw

wijkplein met adres aan de Klarendalseweg
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studiemaquette situering nieuwbouw

plankaart 1:500
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Hoogteligging
Door de ligging op de helling hebben de gebouwen
op het terrein verschillende peilhoogten. Het
wijkplein sluit aan op de hoogteligging van de
nieuwbouw (35 m. boven NAP). De ruimte tussen
het wijkplein en de oudbouw wordt ingericht met
oplopende terrassen zodat er een amfitheater aan
het plein ontstaat. Het te overbruggen hoogteverschil
varieert van 1,5 tot 2 meter. Dit niveauverschil wordt
met keermuren, trappen en hellingbanen overbrugd.

Opvallend feit is dat het gebouw van het
jongerencentrum op diverse hoogtes entrees heeft,
36,5 - 37 en 41 meter boven NAP. Het ontwerp
van de buitenruimte is op deze hoogteverschillen
aangepast.

+ 41,0 m

+ 36,5 m

+ 37,0 m
+ 36,0 m

huidige hoogteverschillen rondom het jongerencentrum
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hoogteplan van nieuwe situatie

impressie wijkplein
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Amfitheater
Het ontwerp voor het wijkplein is afgestemd op de
ruimtelijke setting van de locatie en heeft met name
betrekking op het te overbruggen hoogteverschil.
De keermuren rondom het plein zijn een afgeleide
van de bestaande keermuur parallel aan de
Garnizoenstraat ter hoogte van het jongerencentrum.
De keermuren vormen in hoogte oplopende
terrassen aan het plein. Door deze aaneenschakeling
van keermuren ontstaat een amfitheater dat
gebruikt kan worden voor evenementen op het
plein.

Het amfitheater geeft de historische gebouwen extra
allure en vormt samen met de nieuwbouw van MFC
Klarendal het achtergronddecor voor het wijkplein.
De entree van de oudbouw krijgt extra nadruk met
de aanleg van een formele trap.

doorsnede bordes met fietsenstalling

keermuren - amfitheater
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doorsnede trap naar de oudbouw

impressie oudbouw kazerne aan het plein
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impressie amfitheater en wijkplein
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Trappen
Het hoogteverschil tussen de verschillende terrassen van het
amfitheater is 50 cm. De terrassen worden met elkaar verbonden
met traptreden en hellingbanen. De hellingbanen lopen evenwijdig
aan het plein, de trappartijen staan haaks op het plein. De deksloof
van de keerwanden heeft dezelfde afwerking als de traptreden zodat
er één geheel ontstaat. Door de aanleg van traptreden ontstaan
er verschillende zithoogtes zodat het amfitheater voor meerdere
leeftijdsgroepen te gebruiken is.

impressie amfitheater met gras- en bestratingsvlakken

principe doorsnede traptreden 0,50 meter

principe doorsnede traptreden 0,50 – 0,34 meter

principe doorsnede traptreden 0,50 – 0,34 – 0,17 meter
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Ruimtegebruik
Aan het wijkplein komen functies voor alle
leeftijdsgroepen, dit zijn o.a. een kinderopvang,
een school, een jongerencentrum en een
cultuurinstelling. Bij de indeling van de buitenruimte
zijn er voor kinderen en jongeren specifieke plekken
ontworpen en fungeert het wijkplein als bindende
factor: de ontmoetingsplek voor allen.
Kinderdagverblijf
Direct rondom de nieuwbouw is een plek ingericht
voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Meerdere groepen
kinderen maken gebruik van een gezamenlijke
ruimte. Het speelterrein is afgesloten door een 1,10
meter hoog hekwerk. Dit hekwerk wordt geplaatst in
een haag zodat het aan het zicht wordt onttrokken.
De speelplek wordt deels verhard en deels in
gras uitgevoerd. Er zijn kleine hoogteverschillen,
enkele zandbakken en verspringende lijnen zodat
er verschillende deelgebieden ontstaan. In de
nieuwbouw wordt een ‘buitentoilet’ en een berging
ten behoeve van speelattributen ondergebracht. De
exacte inrichting van het speelterrein wordt in het
definitief ontwerp verder ingevuld.

Basisschool
De kinderen van 6 tot 12 spelen op het wijkplein,
deels op het verharde plein en deels op het gras.
Op het plein staat het transformatorhuisje dat
wordt uitgebreid met een buitenberging voor losse
speelattributen. Aan het bijgebouw worden ook de
overige speelelementen gekoppeld zoals enkele
schommels.
Jongerencentrum The Mix
Het jongerencentrum heeft een voorplein met
daarop een tafeltennistafel. Door de hogere ligging
van het voorplein ontstaat er een eigen plek met
uitzicht op het wijkplein.
Wijkplein
Het plein is zo gedimensioneerd dat er naast
de dagelijkse functie als schoolplein ook
buurtactiviteiten kunnen plaats vinden die veel
publiek trekken. Op het grasveld is ruimte voor een
evenemententent en met name het amfitheater
grenzend aan het plein biedt ruimte voor veel
verschillende activiteiten.

12 - 18 jaar

gezamenlijk gebruik
6 - 12 jaar

0 - 6 jaar

principedoorsnede zone rondom de nieuwbouw met speelterrein en oude linden
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gebruik van de ruimten

hoofdentree Klarendalseweg
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Groenstructuur
Bestaand groen
De randen van het terrein hebben een groen
karakter. De linden aan de zuidzijde horen nog bij de
oorspronkelijke opzet van het kazerneterrein en ook
in de bosschages aan de noordzijde staat een aantal
monumentale bomen. Alle bomen kunnen in principe
behouden blijven. Alleen in de bosschages aan
de noordzijde heeft jarenlang geen beheer plaats
gehad zodat er plaatselijk achterstallig onderhoud
is aan het groen. Daarnaast is het wenselijk om op
enkele plekken het zicht op de buurt te verbeteren.
Door plaatselijke dunning van met name vogelkers
en opslag van Amerikaanse eik kan dit eenvoudig
bereikt worden.

linden aan de Klarendalseweg
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bestaand groen geïntegreerd

Nieuw groen
Op het terrein wordt op verschillende plekken
nieuw groen toegevoegd. Het gaat hierbij om
een grote nieuwe boom op het wijkplein (een
koningslinde), een rij acacia’s op het bordes van de
fietsenstalling, grasstroken rondom de nieuwbouw
en in het verlengde van het wijkplein, heestervakken
rondom de oudbouw en hagen parallel aan het
monumentale hek aan de Klarendalseweg en de
Verlengde Hoflaan.
ten behoeve van de veiligheidsvoorschriften voor
speelterrein tussen het smeedijzeren hekwerk en de
schoolpleinen worden inpakt door een haag.

Garnizoenstraat

nieuw groen

Garnizoenstraat
19

Routes
Routes voor voetgangers en fietsers worden op het
terrein gescheiden. Voor autoverkeer wordt er een
nieuwe entree aangelegd aan de Verlengde Hoflaan
zodat er geen auto’s op en rondom het wijkplein
komen. In het plangebied is een hoogteverschil van
2 meter aanwezig dat overbrugd moet worden.
Dit gebeurt door middel van trappartijen en
hellingbanen zodat het terrein ook goed toegankelijk
is voor mindervaliden en mensen met een
kinderwagen.

fietsroutes
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Fietsers
De fietsers die het wijkplein opkomen via
de hoofdingang gaan direct rechtsaf richting
de fietsenstalling. Zo blijft het plein vrij van
fietsende mensen en wordt het plein een prettige
verblijfsruimte voor voetgangers. Ouders die hun
kinderen komen brengen en halen mogen wel het
plein betreden met de fiets aan de hand.

Voetgangers
Er zijn voor voetgangers diverse mogelijkheden
om via de hoofdentree aan de Klarendalseweg en
het wijkplein de desbetreffende bestemming te
bereiken. Aan de zuidzijde van MFC Klarendal is een
avondingang gesitueerd voor de sportschool. Deze
entree komt uit op een bestaande poort in het hek
aan de Verlengde Hoflaan.

Er bestaat ook een mogelijkheid voor fietsers om
via de parkeerplaats achter de oudbouw langs naar
de meest zuidelijk gelegen fietsenstalling te gaan.
Deze stalling is met name bedoeld voor docenten en
bezoekers van de cultuurinstelling in de oudbouw.

looproutes

Hellingbanen
Er zijn twee routes om het niveauverschil van 2
meter van noord naar zuid te overbruggen. De
ene route loopt vanaf de Klarendalseweg rond het
wijkplein naar boven en de andere route loopt over
het wijkplein door het amfitheater naar boven.

routes mindervaliden

Impressie amfitheater met hellingbanen
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Materiaalgebruik
De verharding van het terrein bestaat uit
hergebruikte gebakken klinkers die passen bij het
historische karakter van de plek in combinatie met
tegelverharding voor de pleinen en de speelplaatsen
rondom de nieuwbouw.

De nieuwe keermuren zijn geïnspireerd op de
bestaande keerwanden op het terrein. De
vormgeving van de muren is gebaseerd op de
detaillering van de bestaande wanden aan de
Klarendalseweg en bestaat uit een gladde betonnen
deksloof met daaronder een ruw afgewerkte
betonwand. Deze keermuren zullen gemaakt worden
van prefab betonelementen.

te hergebruiken klinkerverharding

keermuur met smeedijzeren hekwerk Klarendalseweg
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materialisatie

detail keerwand Klarendalseweg

keerwand Garnizoenstraat

oppervlakte bewerking prefab beton; NOEplast - 568400 Granit III

Impressie traptreden met gecombineerde oppervlakte bewerkingen
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Parkeergelegenheid
Aan de noordwestzijde van de oudbouw is een
parkeerplein gesitueerd dat ruimte biedt aan 64
auto’s. Het plein wordt uitgevoerd in hergebruikte
gebakken klinkers en wordt in één niveau uitgevoerd
zodat het plein er ook fraai uitziet als er geen auto’s
geparkeerd staan.
In de fietsenstalling is plaats voor ca. 200
fietsen en bestaat uit twee onderdelen. Aan de
noordzijde een deel voor docenten en bezoekers
van de cultuurinstelling in de oudbouw en aan de
zuidzijde een deel voor de kinderen van de school
en bezoekers van jongerencentrum de Mix. Het
is mogelijk om de fietsenstalling te overkappen.
De overkapping wordt dan in combinatie met de
bestaande keerwand parallel aan de Garnizoenstraat
ontworpen.

fietsenstalling

parkeerplaatsen

referentie overdekte fietsenstalling
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parkeren auto’s en fietsen

fietsenstalling

referentiefoto pleinverharding van gebakken klinkers

referentiefoto haaksparkeren
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