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ARNHEM
Charivari slaat
muzikale brug

26 Overheveling van rijkstaken naar
gemeenten geen eenvoudige klus

De tiende cd van het Charivari Trio is klaar. Tijd voor
een feestje vol wereldmuziek.

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:
dg.nl/arnhem
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Een stukje Oxford in Arnhem
Arnhem krijgt zijn
eigen ‘universiteit’.
In de Eusebiuskerk.
En met nieuwbouw
op het Kerkplein.
‘Het moet bruisen.’
door Henk van Gelder
ARNHEM - „Deze kerk heeft werkelijk een prachtige lichtinval.” In
de Eusebiuskerk kijkt Jeroen Lutters bewonderend om zich heen.
Hij ziet het helemaal voor zich.
Studenten die in het schip van
het gotische kerkgebouw grote en
kleinere colleges krijgen. Debatteren, zich bekwamen in vormen
van dans en muziek. Een koor.
„En we openen ons academisch
jaar in de Eusebius.”
Jeroen Lutters is rector van de Bernard Lievegoed University (BLu).
Een nieuwe particuliere hogeschool, in 2012 voortgekomen uit
de voormalige Vrije Hogeschool
in Driebergen. Vanaf 2015 gevestigd in Arnhem. In de Eusebiuskerk. En daarbuiten, op het Kerkplein, moet rond 2017 een nieuw
transparant gebouw verrijzen, dat
door een mix aan functies zowel
overdag als ’s avonds volop levendigheid biedt. Het Arnhemse
Nexit Architecten heeft daarvoor
een eerste idee geschetst.
De stichting Eusebius Arnhem,
de Bernard Lievegoed University
en NEXIT Architecten zijn reeds
een jaar met elkaar in gesprek.
„We creëren een stukje Oxford in
Arnhem”, zeggen de drie initiatiefnemers. De plannen sluiten
aan bij de stedenbouwkundige visie van de gemeente, die het Kerk-

䡵 NEXIT Architecten uit Arnhem heeft een eerste aanzet geschetst voor de nieuwe Bernard Lieve University op het Kerkplein. illustratie NEXIT architecten

plein graag bebouwd ziet. Het gemeentebestuur moet zich nog
over het initiatief uitspreken.
Komende dinsdag bekrachtigen
de stichting Eusebius en BLu de
samenwerking met een bijeenkomst in de kerk. Vijf hoogleraren betuigen er hun adhesie.
De nieuwe Arnhemse ‘universiteit’ moet creatieve ondernemers
afleveren. Mensen die niet alleen
ideeënrijk, maar ook financieel

succesvol kunnen ondernemen.
„We richten ons op de creatief ondernemende student”, vertelt Lutters. ,,Onze universiteit is een

䊳 De Bernard Lievegoed
University wil straks in
Arnhem creatieve
ondernemers afleveren

nieuwe vorm van hoger onderwijs, waarbij het steeds weer gaat
om de integratie van wetenschap,
kunst én ondernemen. Wij bieden die niet apart, maar als één geheel. De Bernard Lievegoed University overbrugt de driedeling
tussen de klassieke universiteit,
de traditionele kunstacademies
en de ouderwetse businessschool.
Die sluiten onvoldoende aan op
de arbeidsmarkt. Zie ons als een

combinatie van ArtEZ, de Universiteit van Humanistiek én Nijenrode.” Rector Lutters benadrukt dat
zijn university niet concurrerend
is voor andere onderwijsinstellingen, zoals de HAN of ArtEZ. „Ook
nu geven we in samenwerking
met universiteiten en hogescholen erkende diploma’s af.”

Zie ook pagina 26
Eusebius blij met eigen ‘university’

Minister neemt kijkje in de Koepel
ARNHEM – Minister Stef Blok heeft

gistermiddag na zijn bezoek aan
Presikhaaf poolshoogte genomen
in de Arnhemse Koepelgevangenis. De penitentiaire inrichting
gaat in 2016 dicht. Staatssecretaris
Fred Teeven van Justitie heeft vorig jaar besloten alle drie de Nederlandse koepelgevangenissen te
sluiten. Hij vindt ze te duur.
Teeven is verantwoordelijk voor
het gebruik van het pand. Blok,
minister voor Wonen en Rijks-

dienst, gaat over het rijksvastgoed
en PI De Berg, zoals de koepel formeel heet, is eigendom van de
rijksoverheid. In dat kader bracht
hij gisteren een bezoek aan het

䊳 Ministerie schermt met
interesse marktpartijen
voor gevangenis die in 2016
de deuren moet sluiten

rijksmonument uit 1886.
„De minister laat zich informeren
over de stand van zaken”, aldus
zijn woordvoerder. Alternatieve
bestemmingen stonden volgens
haar niet op de agenda. Volgens
het ministerie is er wel interesse
bij marktpartijen om de koepelgevangenissen een nieuwe invulling te geven.

Zie ook pagina 29
Het lijkt te mooi om waar te zijn

GroenRijk Winterfair
Zaterdag 21 februari
10.00 - 17.00 uur

Voor meer info: www.groenijkzevenaar.nl
GroenRĳk Zevenaar • Pannerdenseweg 8 A
0316-333538 • www.groenrĳkzevenaar.nl

