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Wie ontwerpt de nieuwe ingangen van de Eusebius?

Eén van de plaatsen waar een nieuwe ingang in de Eusebiuskerk moet komen. --FOTOBRON-archieffoto Marina Popova

Wie ontwerpt de nieuwe ingangen van de
Eusebius?
ARNHEM
Wie ontwerpt twee nieuwe zij-ingangen voor de Eusebius? De stichting
Eusebius schrijft een ideeënwedstrijd uit.
DOOR HENK VAN GELDER
Arnhemmers moeten over een jaar of twee dwars door de Eusebius kunnen lopen. Daarvoor moeten er
in de twee zijbeuken nieuwe ingangen worden gerealiseerd.
De stichting Eusebius Arnhem kan daarvoor een architect in de arm nemen die een entree ontwerpt die
past bij de middeleeuwse kerk. ,,Dat willen we juist niet'', zegt Peter Koelewijn, bouwmanager van de
Eusebius. "We zoeken inspirerende, eigenzinnige en vernieuwende ideeën. Vandaar deze wedstrijd.
Deelname staat voor iedereen open. Van architect tot schoolklas. Maakt niet uit. Iedereen die een
schitterend idee heeft, kan meedoen.''
Alle ontwerpen worden in februari twee weken tentoongesteld in de Eusebiuskerk. De ontwerpen
worden beoordeeld door een jury. De beste acht ideeën gaan door naar de tweede ronde. Deze
ontwerpers krijgen de gelegenheid om het ontwerp verder uit te werken.
De ontwerpers moeten rekening houden enkele uitgangspunten. Zo dienen de entrees toegankelijk te zijn
voor rolstoelers. Ook moeten de entrees een informatiebalie met kaartverkoop krijgen.
De doorgang mag drie meter hoog en drie meter breed worden, zodat bijvoorbeeld auto's makkelijk naar
binnen kunnen. "De ingang mag dus hoger reiken dan de waterdorpel, de afzaat, onder het huidige raam.
De twee nieuwe gebouwtjes mogen ongeveer anderhalve meter uit de gevel steken", licht Koelewijn toe.
Het is de bedoeling dat de stichting Eusebius Arnhem na de zomer de prijswinnaar bekendmaakt. De
Arnhemse bevolking mag meestemmen. Misschien zijn er wel twee winnaars, zegt Koelewijn. "De entrees
hoeven niet identiek te zijn. Wellicht past aan de kant van de Markt een andere stijl dan aan de zijde van
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Dudok.''
De nieuwe entrees passen in de herbestemming van de Eusebius, dat moet uitgroeien tot een levendige
locatie met evenementen, concerten en beurzen. In elk geval dient de uitbouw aan de noordkant te
verdwijnen. Die moet plaatsmaken voor de Sint-Jansbeek, die weer bovengronds door het centrum moet
stromen, onder meer langs de Eusebius.
De Eusebius wordt momenteel gerestaureerd. Het is de bedoeling dat de grootscheepse herstelbeurt in
2019 klaar is. De restauratie dreigt door geldgebrek echter stil te vallen. Rijk, provincie en gemeente zijn
met elkaar in gesprek om dat scenario te voorkomen.
eusebius.nl
Deelnemers kunnen hun idee op A3-formaat inzenden per e-mail (info@eusebius.nl), per post of afgeven
aan de balie.
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