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De landelijke erfgoedvereniging HEEMSCHUT kan zich voorstellen dat een verbetering van de binnen-
stad met de Rijn op het verlanglijstje staat van Arnhem. Bij een eventuele bebouwing van het Kerkplein 
dient er echter wel voor gewaakt te worden dat bestaande waarden niet teniet worden gedaan en zou 
moeten worden onderzocht of deze zelfs kunnen worden versterkt. 

Het Kerkplein ontleent zijn naam aan –en wordt gedomineerd door- de Eusebiuskerk en -toren. Deze 

kerk is niet alleen de grootste en oudste van Arnhem, ze geniet ook lándelijke bekendheid. De Eusebius-

kerk staat niet voor niets op de Rijks-monumentenlijst. Daar mag u best trots op zijn!  Daarbij komt nog 

dat de kans op de vondst van archeologische waarden rond deze historische lokatie aanzienlijk is. 

Deze gegevens worden zeer onderbelicht in dit ontwerp-bestemmingsplan. De Eusebiuskerk wordt 

hierin zelfs nauwelijks bij name genoemd.  Wij vinden dit niet alleen een omissie, maar ook een gemiste 

kans. Optimale synergie tussen kerk en nieuwbouw zou het geheel juist moeten versterken! 

Eventuele nieuwbouw op het Kerkplein dient niet alleen passend te zijn in de gehele omgeving, maar 

moet primair de Eusebius respecteren. Zowel wat uiterlijk/hoogte, bestemming, als exploitatie betreft. 

Heemschut heeft geen oordeel over de noodzaak en de levensvatbaarheid van een groot Filmhuis in 

Arnhem. Bij de recent getoonde ontwerpen hiervoor valt echter op dat nauwelijks rekening is gehouden 

met de kerk. Slechts één ontwerper maakt gebruik van oude (straat)patronen, door een nieuwe ¨Toren-

steeg¨ te integreren en daarmee een zichtlijn op de kerktoren, door het bouwblok heen, te creëren. 

Een deel van het bouwblok zou moeten worden ingevuld met woningbouw en commerciële functies. 

Deze zijn thans aan de kant van de Eusebius geprojecteerd. Dat komt er feitelijk op neer dat de Eusebius 

´de rug wordt toegekeerd´; wij achten dit niet acceptabel. Heemschut beveelt aan om het gehele 

beganegrond-niveau van het bouwblok een (semi-) publieke functie te geven (waarmee een soort 

overdekt plein ontstaat) en de andere functies op de etages te realiseren.  

Mede om die reden vinden wij het wenselijk het gehele bouwblok integraal te ontwerpen en niet 

tevoren exact de grens tussen de diverse functies (theater, commercieel, woningen) vast te leggen. 

Samenvattend: 

- Bebouwing primair op de Eusebiuskerk afstemmen : zowel visueel (zichtbaarheid kerk),        
fysiek (bereikbaarheid entree kerk) als functioneel (synergie met Filmtheater, horeca, enz.). 

- Zoveel mogelijk zicht(lijnen) op de kerk handhaven/creëren. De hoogte en materialisatie         
van het gebouw (o.a. dmv glas) mede afhankelijk hiervan stellen. 

- De gehele begane grond ´openbaar´ houden, met (loop)routes naar o.a. de Eusebius. Geen    
niet-publieks (bijv. expeditie-) bestemmingen aan de Eusebiuszijde toestaan. 

- Rekening houden met integratie van archeologische vondsten op het plein. 

- Niet tevoren de situering van de diverse functies/bestemmingen in het bestemmingsplan 
vastleggen. Het gehele bouwblok integraal ontwerpen, met bovenstaande uitgangspunten. 
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