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Industriepark Kleefse Waard
Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem is een ideale 

locatie voor het organiseren van een bijeenkomst, congres of 

workshop, het lanceren of presenteren van een product of het 

geven van trainingen. De statige Hoofdstraat vol met bomen, 

de historische fabrieken en de fraaie panden zorgen voor 

een bijzondere sfeer. Kenmerkend voor IPKW zijn de termen 

duurzaamheid, innovatie en kennisdeling.

te huren ruimtes
Er zijn op IPKW zowel kleinere kant-en-klare ruimtes als volledige 

lege fabriekshallen te huur. Zo biedt IPKW mogelijkheden voor  

2 tot 1.000 personen. Onder andere het nieuwe en moderne 

Eventruimtes LB beschikken over ‘plug and play’ faciliteiten voor 

bijeenkomsten, vergaderingen en events voor 2 tot 150 personen. 

In de evenementenhallen bent u juist vrij om de ruimtes zelf in te 

vullen en deze de identiteit te geven die bij uw organisatie, event 

en/of doelgroep past. 

parkrestaurant De Waard
Door de grote ramen en het hoge plafond is De Waard een zeer 

open en lichte locatie om elkaar te ontmoeten, kennis te delen 

en zaken te doen. U zit hier in een inspirerende en energieke 

omgeving te midden van de cleantech community op het park. 

De Waard beschikt over kant-en-klare eventfaciliteiten, zoals een 

modern interieur, buffet, bar, WiFi en alle benodigde audiovisuele 

apparatuur. 

Bovendien is cateraar De Commanderie gevestigd in De Waard. 

De Commanderie kan voor u een ontbijt, lunch en/of diner 

verzorgen, evenals een borrel en/of koffie. Ook uw evenement in 

een van de evenementenhallen kan door hen worden voorzien van 

catering.

vergaderruimtes
Naast de vergadermogelijkheden die parkrestaurant De Waard 

biedt, beschikken wij over twee gescheiden vergaderruimtes. Deze 

vergaderruimtes beschikken standaard over presentatiemateriaal 

(beamer of tv) en meubilair. 
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eventruimtes LB
De net gerealiseerde Eventruimtes LB met industriële uitstraling, 

zijn voorzien van alle gemakken, faciliteiten en zijn volledig 

flexibel in te zetten. De lichte ruimtes in het totaal duurzaam 

herontwikkelde Gebouw LB zorgt voor een inspirerende omgeving 

voor vergaderingen, trainingen of presentaties. De ruimtes bestaan 

uit vier vergaderruimtes en een algemene ruimte. De ruimtes zijn 

allemaal voorzien van de nieuwste audio visuele middelen.

evenementenhallen
In de historische fabriekshallen bent u vrij om de ruimte zelf in 

te vullen en deze de identiteit te geven die bij uw evenement of 

bijeenkomst past. Door de vele ramen en de grote hoogte ontstaat 

er een fraaie, lichte en ruimtelijke sfeer met een ruwe en industriële 

uitstraling. De lege fabriekshallen worden niet kant-en-klaar 

aangeboden, maar bieden ruimte voor creativiteit. Voorzieningen 

als verwarming/koeling en verlichting zijn niet standaard aanwezig. 

Wij nemen voor deze basisvoorzieningen graag de organisatie op 

ons, echter bent u ook vrij om hiervoor zelf zorg te dragen. 

over IPKW
IPKW is een bedrijventerrein waar bedrijven zijn gevestigd die 

zich bezighouden met clean technologies, oftewel energie- en 

milieutechnologie. Wij richten ons dan ook vooral op events 

die binnen dit thema waarde toevoegen aan het park en haar 

gebruikers. Evenementen met andersoortige thema’s kunnen in 

overleg worden georganiseerd op IPKW.

bereikbaarheid
IPKW ligt aan de rand van Arnhem, vlakbij de A12 en A325, en 

beschikt over 325 gratis parkeerplaatsen aan de rand van het 

park. Hiervandaan vervolgen de gasten via de groene Hoofdstraat 

de weg te voet naar uw evenementenlocatie op het park. U kunt 

ook kiezen voor een (duurzame) transfer vanaf de toegangspoort 

naar de locatie op het park. Tevens is er de mogelijkheid om 

gebruik te maken van diverse (30) laadpalen die op het park 

aanwezig zijn voor elektrische auto’s.

meer informatie
Wilt u een beter beeld van de panden en de sfeer van het park, 

dan bent u van harte welkom om langs te komen, de beschikbare 

ruimtes te bekijken en te praten over de mogelijkheden en 

voorwaarden. Om een afspraak te maken of voor vragen kunt u 

contact opnemen via events@ipkw.nl of (026) 384 46 46. 

factsheets
Specifieke informatie en voorzieningen per beschikbare ruimte 

vindt u op de volgende pagina’s. 

De genoemde prijzen in deze 

brochure zijn exclusief btw. uw event  
op IPKW?

events@ipkw.nl
(026) 384 46 46



parkeren / locaties / faciliteiten

parkeren en ontvangst
• 325 gratis parkeerplaatsen naast het Poortgebouw

• Persoonlijke ontvangst en routebeschrijving in het Poortgebouw

• 50 laadpunten beschikbaar voor elektrische auto’s

•  Mogelijkheid om een (duurzame) transfer in te zetten vanaf de 

toegangspoort naar uw eventlocatie op het park

adres
Industriepark Kleefse Waard

Westervoortsedijk 73

6827 AV Arnhem

(026) 384 46 46
events@ipkw.nl
ipkw.nl/evenementenlocatie 

eventlocaties

  restaurant De Waard

1   evenementenhal VB

2   eventruimtes LB

       evenementenhal KB

vergaderlocaties
3   vergaderruimte HB

4   vergaderruimte CB

faciliteiten

 restaurant De Waard

  laadplein

  gratis parkeerplaats

  Poortgebouw: ingang & receptie
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collage evenementenhallen 
ruimte voor creativiteit in 
setting, sfeer en identiteit

meer info
events@ipkw.nl
(026) 384 46 46



evenementenhal VB 
Deze fraaie industriële productiehal met een speelse uitstraling is 

geschikt voor diverse soorten events. Doordat de hal kaal wordt 

opgeleverd heeft u de mogelijkheid om de ruimte de identiteit mee 

te geven die bij uw event past!

capaciteit
Tot 800 personen (800 m²), waarvan 120 m² op een vide 

(hoogte: 3,8 meter)

huur 
€ 2.500,00 per dag, inclusief:

• Op- en afbouwdag

• Elektriciteitbekabeling

• Waterverbruik

•  Stroomverbruik

voorzieningen
• 1x 64A krachtstroom

• 2x 32A krachtstroom

• Ruimte niet standaard voorzien van verwarming, verlichting en 

toiletten

basisvoorzieningen
IPKW biedt u de mogelijkheid om de organisatie van uw 

basisvoorzieningen uit handen te nemen, zoals: verwarming/

koeling, afvalafvoer en toiletten. Neem voor meer informatie 

contact met ons op. 

voorwaarden
U dient zelf zorg te dragen voor eventuele vergunningen en/of 

ontheffingen.

afmetingen
Zie plattegrond. Niet ingetekende informatie:

• Maximale hoogte 10 meter

• Minimale hoogte 6 meter

evenementenhal VB historische 
fabriekshal met ruimtelijke 
sfeer

meer info
events@ipkw.nl
(026) 384 46 46

Evenementenhal VB Aangeklede Evenementenhal VB

De genoemde prijs is exclusief BTW. 



evenementenhal VB 
Deze lichte industriële hal met een unieke uitstraling komt zeer 

ruimtelijk over, mede door de grote hoogte van bijna 10 meter. 

Deze grote hal is geschikt voor diverse soorten events. Doordat de 

hal kaal wordt opgeleverd heeft u de mogelijkheid om de ruimte 

de identiteit mee te geven die bij uw event past!

capaciteit
Tot 1.000 personen (1.500m²)

huur 
€ 3.000,00 per dag, inclusief:

• Op- en afbouwdag

• Elektriciteitbekabeling

• Waterverbruik

•  Stroomverbruik

voorzieningen
• 2x 64A krachtstroom

• 2x 32A krachtstroom

• Ruimte niet standaard voorzien van verwarming en toiletten, 

   TL-verlichting aanwezig

basisvoorzieningen
IPKW biedt u de mogelijkheid om de organisatie van uw 

basisvoorzieningen uit handen te nemen, zoals: verwarming/

koeling, afvalafvoer en toiletten. Neem voor meer informatie 

contact met ons op. 

voorwaarden
U dient zelf zorg te dragen voor eventuele vergunningen en/of 

ontheffingen.

afmetingen
Zie plattegrond. Niet ingetekende informatie:

• Maximale hoogte 10 meter

• Minimale hoogte 6 meter

evenementenhal KB licht,  
ruimtelijk en industrieel

meer info
events@ipkw.nl
(026) 384 46 46

Evenementenhal KB Aangeklede Evenementenhal KB

De genoemde prijs is exclusief BTW. 



parkrestaurant De Waard
De Waard is centraal gelegen op het park en beschikt over ‘plug 

and play’ eventmogelijkheden voor diverse soorten evenementen 

tussen 9:00 - 11:30 uur en na 14:30 uur, uiterraard in overleg.

voorzieningen
• Designstoelen en statafels 

• Scheiding van de ruimtes door middel van grote, dikke gordijnen

• Beamers, audio-instalatie met microfoon, WiFi en flip-over 

zaal 1
€ 175,00 per dagdeel (4 uur) incl. AV middelen.

Tot 35 personen (50 m²)

Uitermate geschikt voor kleinere presentaties, informelere 

vergaderingen, brainstormsessies en workshops.

zaal 1 + 2
€ 300,00 per dagdeel (4 uur) incl. AV middelen.

Tot 100 personen, afhankelijk van opstelling (100 m²) 

Door de uitbreiding van zaal 1 met zaal 2 ontstaat er een riante 

ruimte.

parkrestaurant exclusief
€ 550,00 per dagdeel (4 uur) incl. AV middelen.

Tot 150 personen, afhankelijk van opstelling (200 m²), beschikbaar 

na 17:30 uur en in de weekenden. In de avonduren en de 

weekenden is De Waard exculsief te huur voor uw evenement.

restaurant De Waard 
te midden van de cleantech 
community

ingang

meer info
events@ipkw.nl
(026) 384 46 46

De Waard Evenementenruimte De Waard

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 



vergaderrruimte HB
Ideale ligging tegenover parkrestaurant De Waard, zeer geschikt 

voor kleine, intieme boardmeetings en vergaderingen. 

€ 110,00 per dagdeel (4 uur)

Tot 14 personen (40 m²) 

• Lange vergadertafel, niet verplaatsbaar

• Presentatiescherm (tv) 

• Flip-over 

• WiFi

vergaderruimte CB
Vergaderruimte CB is gesitueerd in de Greenhouse (incubator), 

uw bijeenkomst vindt dus plaats tussen de verschillenden start-

ups in een inspirerende omgeving. De ruimte leent zich zeer voor 

trainingen, workshops en kleinere presentaties. 

€ 110,00 per dagdeel (4 uur)

Tot 25 personen, afhankelijk van opstelling (55 m²)

• Flexibele opstelling

• Beamer

• Geen audiovoorzieningen

• Flip-over

• WiFi

vergaderruimtes inspirerende 
omgeving tussen innovatieve 
bedrijven

meer info
events@ipkw.nl
(026) 384 46 46

Vergaderruimte HB Gebouw HB

Vergaderruimte CB

Gebouw CB

De genoemde prijs is exclusief BTW. 



eventruimtes LB
De net gerealiseerde Eventruimtes LB met industriële uitstraling 

zijn voorzien van alle gemakken, faciliteiten en volledig flexibel in 

te zetten. 

voorzieningen
• Vier ruimtes van elk 60m²

• Ruimte 1, 2 en 3 kunnen gekoppeld/samengevoegd worden

• Ruimte 1 beschikt over een groot Smartboard

• Ruimtes 2, 3 en 4 beschikken over beamers

• Alle ruimtes beschikken over audio, incl. twee draadloze

   microfoons.

• WiFi en flip-over

huur ruimte 1 t/m 4
€ 170,00 per dagdeel (4 uur) per ruimte incl. AV middelen.

Tot circa 35 personen per ruimte, afhankelijk van de opstelling.

huur algemene ruimtes 1 en 2
€ 140,00 per dagdeel (4 uur) in geval van exclusief gebruik, zodat 

deze ook ingezet kunnen worden voor programmadelen. In andere 

gevallen zijn de ruimtes vrij toegankelijk voor andere partijen en 

dient het als algemene ontvangstruimte.

catering
Catering wordt verzorgd door restaurant De Waard en moet apart 

besteld worden. Dranken wordt hier standaard geserveerd in 

disposable bekers (gerecycled en biologisch afbreekbaar). 

eventruimtes LB 
modern industrieel vergaderen, 
trainen en presenteren

meer info
events@ipkw.nl
(026) 384 46 46

Ideale ruimtes voor workshops Eventruimtes LB

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
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