
Programma
MFA met centrum jeugd 
en gezin, peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf, grote sportzaal, 
danszaal, boksschool, 12 klassige 
school, buurthuis/wijkcentrum, 
buitenschoolse opvang

Multifunctionele accommodatie Klarendal,
Arnhem

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem
Locatie 
Arnhem
Setting
Voormalig kazerneterrein

Omvang  
5.000 m2 BVO
Jaar  
2009 - 2014

Categorie
Utiliteitsbouw
Projectnummer
090305
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Entree voormalig kazerneterrein

school met het oude kazernegebouw aan het wijkplein

entree wijkplein
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Programma en strategie voor meer multifunctionaliteit

Multifunctionaliteit

Flexibiliteit 

Functies

Multifunctionele accommodatie Klarendal, Arnhem
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MFA Klarendal staat op het terrein van de voormalige 
Menno van Coehoornkazerne. Deze voormalige legerbasis 
ligt midden in de Arnhemse wijk Klarendal. Waar in 
1885 de manschappen van de infanterie gestationeerd 
waren, spelen, leren en recreëren nu de buurtbewoners 
van Klarendal.

Het MFA heeft een breed aanbod aan voorzieningen 
o.a. een consultatiebureau, kinderdagverblijf, 
basisschool, buurtwinkel, buurthuis, danszaal, 
kickboxschool, een NOC-NSF gecertificeerde sportzaal 
en diverse bedrijfs- en kantoorruimten zijn in het 
gebouw gehuisvest.

De verschillende gebruikers zijn vanaf het begin 
betrokken geweest bij het ontwerpproces. Hierdoor 
is een zeer levendig en flexibel gebouw ontstaan. 
Het hart van het MFC wordt gevormd door een lichte, 
multifunctionele ‘straat’ waaraan de verschillende 
gebruikers zijn gevestigd. Hier is ruimte voor 
uitwisseling en interactie. De basisschool gebruikt 
de straat bijvoorbeeld voor werkjes op de computer 
en het kinderdagverblijf als royale speelruimte. 
De duidelijk herkenbare routing zorgt ervoor dat 
iedereen zijn plek heeft en makkelijk kan vinden. 
De klaslokalen hebben tevens een grotere vrije 
hoogte. Dit sluit weer aan bij de ambities om voor 
de school een ‘frisse scholen klasse 2’ te behalen. 
Hoge ruimten, grote overspanningen dragen bij aan de 
flexibiliteit en gebruik van het gebouw nu én in de 
toekomst.

Door het MFA een nieuw ensemble te laten vormen met de 
twee bestaande kazernegebouwen krijgt de voormalige 
legerplaats een nieuwe betekenis. Dit wordt versterkt 
door de ruimte tussen de drie gebouwen in te richten 
als een geborgen speel- en buurtplein. De horizontale 
geleding van het drie verdiepingen hoge MFA sluit goed 
aan bij de bestaande kazernegebouwen. Tegelijkertijd 
is het binnen het ensemble een opvallend verschijning 
met een eigen identiteit. Op de kop van het gebouw 
is de duidelijke contour van de kapvorm zichtbaar. 
In deze kapvorm zijn de hoger gelegen ramen van 
de centrale straat opgenomen. De balkons aan het 
einde van de centrale straat en de entrees aan het 
buurtplein worden benadrukt met een diepe neggenmaat. 
De lichte metselsteen met bijzonder gedetailleerd 
metselwerk zorgt voor een eigentijds gebouw op deze 
historische plek.
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Multifunctionele accommodatie Klarendal, Arnhem
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Dwarsdoorsnede
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