INGREDIENTEN MARINIERSKAZERNE DOORN
VERZAMELD OP ‘DAG VAN DE KAZERNE’ & IDEEENBUS-WEBSITE, GEORDEND DOOR AMBTENAREN & WERKTEAM
WONEN

RECREATIE

MAATSCHAPPELIJK

aansluiten bestaande woonwijk (context)
anti-kraak (voorkom verloedering)
appartementencomplex, woonappartementen
betaalbare (koop)woningen voor jongeren / gezinnen
bewonersgroepgebruik (gebouw 006 Legeringsgebouw)
biobased bouwen
co-living
combinatie jongeren / ouderen woningen
combinatie wonen / (winkel)voorzieningen voor ouderen
combinatie wonen / werken
duurzaam / energieneutraal wonen
experimentele woningen - innovatieve woningen
groepswonen
hofjes
jaren ‘30 woningen
kamer bewoning / campus
kleine goedkope woningen
koop- en huurwoningen in verschillende prijsklasses
levensloopbestendig wonen
moderne bos villa’s
multi-culti wijk
opslagruimte voor particulieren
ouderen flat
parkeergarage voor bewoners (gebouw autohobbyclub)
particulier bouwen (energieneutraal)
sociale woningbouw jong / oud
starterswoningen
tiny houses
vrij bouwen
wonen in het bos(rijke) omgeving)
wonen mix doelgroepen (wonen+zorg)/leeftijden/etniciteiten
woningbouw zoals Ludenkwartier
woningen voor alleenstaanden
woningen voor bejaarden / ouderen / senioren
woongebouw (hergebruik ziekenboeg)
woonmogelijkheden expats

attractiepark
bed & breakfast
bomenmuseum
combinatie zorg en theater / bioscoop
evenementen in de natuur
evenemententerrein
eventing terrein
faciliteiten voor wandelaars, fietsers, MTB-ers, ruiters, etc.
fiets / wandel / ruiterpad Stamerweg
fietspaden (onverhard)
herstel kerkepad Stamerweg-Woestduinlaan
horecabestemming in Villa Landzegen
hotelaccommodatie
kamperen
kinderboerderij
klim- en klauterbos
lasergamen in bos
Legoland
lounge / bar
moderne bioscoop/bioscoopje
museum
natuurzwembad
onderdoorgang wandel / fiets / dier Arnhemse Bovenweg
ontsluiting naar toproutenetwerk
outdoor activiteiten
pretpark
resort
restaurantfunctie
speelbos
theatergebouw / zaal / bostheater
verblijfsrecreatie
wellness / sauna
zomeractiviteiten
zwemparadijs

atelierruimtes /expostieruimte
autoclubkantine
behoud exercitieplaats als ontmoetingsplaats
buurthuis
centraal plein
combinatie scouting / BSO
combinatie sport / maatschappelijke voorziening
community development
cultuurhuis
dagbesteding mens / dier
dierenopvang
educatie
integraal kindcentrum (0-12 jarigen)
internationaal senioren centrum
kinderopvang
markt op plein
multifunctioneel complex
multifunctionele ontmoetingsplek
nieuw schoolgebouw
oefenruimte muzieklessen
opslag noodpakketten
opvang vluchtelingen
politie diensten (opleiding)
revalidatie oefenparcours ouderen
rust
scouting
school in eetzaal
sociale voorzieningen
voorzieningen (supermarkt)
winkelfunctie
workshopruimte
zelfsupporting community

MILITAIR
behoud monumentale militaire gebouwen
behoud Villa Landzegen - witte villa
excercitieterrein als hart - identiteitsdrager
gedenkplaats voor militairen
hergebruik barakken
herinnering aan mariniers
mariniers museum / herinnering museum
Museum Militaire Traditie (Schilderhuis)
Nationaal Herdenkings Monument
niks doen, zo laten...

SPORT
2e papendal
andere buitensport
atletiekbaan
bestaande sportlocaties in Doorn herontwikkelen
(alle) sport naar de voormalige kazerne
bewegen als onderdeel dagelijks leven (dagelijkse routes)
BMX baan
combinatie werken / sporten
crosstraining in bos
Doorn Dome
fitness / sportschool
golfterrein
hardloop-, wandel- en rollatorparcours
hardlopen
klimmuur
manege / rijvereniging
nieuw openluchtzwembad en binnenbad
nieuwe sporthal / sportaccomodaties
obstacle run
open sportterrein
outdoor activiteiten
paardenrenbaan / manege / rijvereniging
schaatsbaan
sport & outdoor trainingscentrum
sportaccommodatie
sportactiviteiten in de natuur
sporthal behouden / ontwikkelen voor o.a. zaalhockey
stormbaan
survivalbaan
tennis terrein
verbinding met nabijgelegen sportaccommodaties
zwembad

NIEUWE (OVERKOEPELENDE) THEMA'S
ankerpunten
circulaire economie
circulair bouwen
flexibel gebruik
integrale oplossingen
kunst & cultuur

ZORG
ECONOMIE
B2B (business-to-business)
bedrijfsverzamelgebouw
bijeenkomstfuncties (gebouw 005 congreszaal)
co-creatie
commercieel kantoorgebruik in Roestbak
congres / conferentiecentrum
cultuurterrein
fablab - innovatielab
flexibele werkplekken
groene bedrijven
lokale producten
meetingzone bedrijven
pop-up
ruimte voor zzp’ers
start-ups / kleine bedrijfjes
tijdelijke werkruimte
truck shop / reparatie

GROEN
aansluiten bestaand landschap (context)
behoud groene karakter
beschermde soorten
boomgaard
bos
bosgebied toevoegen aan landgoed Beukenrode
combinatie natuur en educatie
compensatie van EHS aantasting elders, op de kazerne doen
daktuin
ecologische verbinding met Ludenbos
ecologische verbinding over/onder Arnhemse Bovenweg
eekhoorns
eetbare natuur
fruitbomen
gemeenschappelijke tuinen
groenbeleving
groene bebouwing/groene gevels
groene daken
heidegebied
herstel lanenstelsel
herstel zichtlijnen
heuvels en water
landgoed Beukenrode herstellen tot een geheel
mooi park met zitbankjes
natuurbehoud
natuurlijk grasland / stuifzand biotoop
natuurontwikkeling, natuurbalans, biodiversiteit
natuurstructuur versterken
onderhoud door eigen bewoners
onderkomen voor vleermuizen (munitiebunker)
openheid
parkachtige indeling / omgeving
pluktuinen
struweel- en bosvogels
veel groen
verdroging tegengaan
wijngaard

HERBESTEMMING MARINIERSKAZERNE DOORN INGREDIËNTEN 20 MAART 2017

beschermd wonen
combinatie zorg/wonen
combineer wellness/zorg
dokterspost
gezondheidspraktijk
hersteloord
instellingen
integrale geneeskunde/medicijnloos ziekenhuis
kleinschalig wonen dementerenden
maatschappelijke zorgfunctie
medisch centrum
sanotorium nieuwe vorm
spirituele academie
verzorgingshuis
woon- en gezondheidscentrum
zorghotel

KENNIS
campus
internationaal instituut bosbouw
politieschool (nu in Amersfoort i.c.m. KLPD)
scholen (BO/VO) i.c.m. kinderopvang e.d.
studentenhuisvesting (gebouw 006 Legeringsgeb.)
studiemogelijkheden UU+WUR
verbinden kennisinstituten

VERKEER EN MOBILITEIT
car sharing
centraal parkeren
elektrisch vervoer
(snel)fietsroute Mariniersweg (veilig verlicht)
nieuwe vormen van infrastructuur
ontsluiting richting Oude Arnhemse Bovenweg
openbaar vervoer
parkeren aan corridor van gebied
rondweg Doorn (om centrum te ontlasten)
snelfietsroutes

JONGEREN
betaalbare woningen voor jongeren
festival
experiment - innovatie 3.0 (niet doorsnee)
hippe activiteiten
hippe functies in Romneyloods
jongerenvoorzieningen (bv stormbaan)
reuring

DUURZAAMHEID
bovenwijkse energievoorziening
duurzame producten
ecosysteem diensten
gasloos bouwen
groene energiefabriek Doorn
hergebruik gebouwen
hoogste ambitieniveau mbt duurzaamheid
meervoudig ruimtegebruik
natuur inclusief bouwen
natuur-milieu educatiecentrum

