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Zoetenlabrestaurant (gemeentelijk monument)

Arnhems Buiten
Arnhems Buiten (voorheen KEMA-terrein) is een monumentaal
parkachtig bedrijventerrein, gelegen op een voormalige
buitenplaats aan de Utrechtseweg in Arnhem.

Het terrein betreft het voormalig landgoed Den Brink, gelegen op
de grens van een stuwwal en de rivier de Rijn en is destijds door de
KEMA overgenomen. Het complex is een rijksmonument en bevat
vijf rijksmonumenten en vijf gemeentelijke monumenten.

Het terrein wordt sinds 2005 beheerd door TCN Property Projects
en biedt ruimte aan onder andere het kantoor van DNV, het
hoofdkantoor van de beheerder van energienetten TenneT en
vestigingen van Nuon en NRG.

Tien procent van het 37.000 m2 grote park is bebouwd en deze lage
bebouwingsdichtheid zal gehandhaafd blijven. Er zijn ook plannen
voor woningbouw.

Hoofdkantoor Tennet

 

Plattegrond 1935

Zie ook

Informatie over rijksmonumentnummer 528071
Lijst van gemeentelijke monumenten in Arnhem/Klingelbeek

Wijken en buurten in Arnhem
Arnhem Centrum: Arnhem Centrum · Utrechtsestraat

Arnhem-Noord: Alteveer en Cranevelt · Arnhemse Broek · Kleefse Waard · Rijnwijk  · Burgemeesterswijk en Hoogkamp ·
Burgemeesterswijk  · Gulden Bodem  · Sterrenber g · Hoogkamp  · Geitenkamp · Heijenoord/Lombok · Klarendal ·
Klingelbeek · Arnhems Buiten  · Het Dorp  · Monnikenhuizen · Presikhaaf-Oost · Presikhaaf-West ·
Schaarsbergen e.o. · Spijkerkwartier · St. Marten/Sonsbeek-Zuid · Velperweg e.o. · Paasberg

Arnhem-Zuid: Elden · Elderveld · De Laar · Malburgen · Malburgen-Oost (Noord)  · Malburgen-Oost (Zuid)  · Malburgen-West ·
Stadseiland  · Rijkerswoerd · Schuytgraaf · Vredenburg/Kronenburg · Holthuizen
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