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INLEIDING 
 

De gemeenteraad heeft bij de behandeling op 

30 maart 2015 van "de Arnhemse binnenstad 

2015" de Motie Visie Koningsplein 

aangenomen. In die motie is het college 

verzocht om voor eind 2015 samen met 

relevante stakeholders te komen tot een visie 

op het Koningsplein.  

De motie past in de visie op de binnenstad, 

waarbij verloederde pleinen aanpak verdienen 

en tegelijkertijd ook kansen bieden voor wonen 

en creativiteit.  

 

Voor het Stadstheater ligt er een opdracht tot 

renovatie. Naast renovatie kan de wens tot 

samenwerking en gezamenlijke 

programmering van Introdans en Oostpool met 

het Stadstheater, zoals het Het Gelders 

Orkest, samen met Musis, een waardevolle 

impuls geven aan het gebouw en de plek. 

 

In dit rapport wordt eerst het gebied 

geanalyseerd en worden kansen en 

knelpunten in beeld gebracht. Deze analyse  

 

 

 

wordt vertaald in uitgangspunten voor de visie 

en gevolgd door de visie zelf.  

Tot slot wordt een voorstel gedaan voor het 

vervolg 

 

In de bijlagen zijn opgenomen: 

 Inspiratiebeelden; 

 Het Bedrijfsplan Musis | Stadstheater 

2016-2019; 

 Feitelijke weergaven van contacten 

met Stakeholders. 
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ANALYSE 

Historie 

Het gebied maakt deel uit van de historische 

binnenstad die tot de 19e eeuw gekenmerkt 

werd door kleinschalige bebouwing. Deze 

bebouwing vormde stegen en straten, 

afgewisseld met pleinen. Kenmerkend rond dit 

gebied zijn de Markt en de ruimtes rond de 

Walburgiskerk. In de 19e eeuw vind in dit 

gebied een schaalvergroting plaats door de 

vestiging van grotere instituten. Dat levert 

bijzondere gebouwen op. De singel ontwikkelt 

zich tot een heldere Parkzone, verbonden met 

de Rijn.  

In de 19e eeuw verdwijnt  de Jansbeek 

geleidelijk uit het straatbeeld. 
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De wederopbouw van de stad wordt gebruikt 

voor modernisering van de verwoeste delen. 

Ruimte voor de auto en parkeerruimte, samen 

met grootschaliger invulling met gebouwen 

leidt tot een schaalvergroting. Ook doordat 

delen van het wederopbouwplan niet werden 

uitgevoerd ontstaat een overmaat aan 

openbare ruimte. 

  In zwart: overmaat aan openbare ruimte  
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Kader  

De Arnhemse binnenstad 2015 

In dit document heeft de Gemeenteraad de 

ontwikkelingsrichting voor de binnenstad 

aangegeven. De binnenstad is opgebouwd uit 

het compacte dynamische winkelhart met 

daaromheen een schil van gebieden die 

gekenmerkt worden door een luwer karakter. 

Ook wordt geconstateerd dat het levendige  en 

gemengde winkelhart compacter wordt en dat 

de woonfunctie ontbreekt. Er wordt ingezet op 

het versterken van de kwaliteiten van het 

compacte hart enerzijds en het benutten van 

de luwe schil er om heen door het toevoegen 

van goede binnenstedelijke woonmilieus 

(Paradijs b.v) anderzijds. Deze woonmilieus 

kunnen verrijkt worden met functies die iets 

toevoegen an het wonen zonder de kwaliteit 

ervan aan te tasten. Het compacte hart wordt 

vervolgens nog met "rode lopers" verbonden 

met de rest van de stad en de Rijn.  

Het plangebied Koningsplein ligt in een 

luwtegebied en is daarmee kansrijk voor 

ontwikkeling. 

 
 

 

 

 

 

 

Cultuurnota "Stroom" 

Voor de basisvoorzieningen als Musis en 

Stadstheater wordt in deze nota een taak 

geformuleerd die breder is dan de eigen 

discipline. De omslag moet gemaakt 

worden van stand alone organisaties naar 

netwerkorganisaties die vanuit hun 

gedeelde kennis bijdragen aan het 

creatieve klimaat door publiek en culturele 

ondernemers in de stad te verbinden. 

Daarom moeten basisvoorzieningen:  

 Inspelen op actuele ontwikkelingen, 

 Makers en cultureel ondernemers 

ondersteunen, 

 Het aanbod efficient organiseren, 

 Actief en bstructureel samenwerken 

om publieksbereik te verbreden en/of 

te vergroten. 
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De huidige situatie 

Algemeen 

Het plangebied kent een aantal verschillende 

gezichten. De prachtige ligging van het 

Stadstheater tegen de Singel (maar ook de 

minder gelukkige uitbreiding van het Theater 

en zijn gesloten achtergevel), de charmante 

noordzijde van Catharinaplaats en 

Koningsplein met woningen, horeca en kleine 

winkeltjes en bedrijfjes, de Beekstraat met in 

de wederopbouw gebouwen detailhandel met 

bovenwoningen, maar ook de grote schaal van 

Politiebureau, afgerond met een 

woningbouwblok op een commerciële plint aan 

de singel uit de wederopbouwperiode. In het 

hart van het gebied zijn dan nog de 

bescheiden, maar monumentale, Waalse kerk 

en het COC gebouwtje te vinden. De overige 

ruimte wordt vrijwel geheel ingenomen door 

geparkeerde auto's. Als totaal levert dit een 

onsamenhangend gebied met weinig 

verblijfskwaliteit op.  

Tegelijkertijd heeft het gebied uitstekende 

potenties door zijn ligging op de grens van het 

winkelcentrum en de Groene omzoming van de  

Singel. Vooral ook de aanwezige functies, 

monumenten en de aanwezige ruimte bieden 

kansen. Inspirerende voorbeelden zijn dichtbij 

te vinden. 

Ruimtelijk 

Het plangebied kan gekarakteriseerd worden 

als een omgeving met weinig beleving of 

verblijfskwaliteit. Meer in detail wordt dit 

veroorzaakt door: 

 Een lage kwaliteit van de aanwezige 

openbare ruimte  

(inrichting, schaal en begrenzing) 

 Grootschaligheid (politiebureau, 

Stadstheater, parkeerterrein, 

Beekstraat) 

 Doorbroken historische verbindingen 

(noord-zuid en oost-west 

 Onderbroken Singelwand 

 Monumenten zonder goede context 

 Onaantrekkelijke gevels (achterkanten, 

zijkanten) 

 Onaantrekkelijke stadsentree bij 

Catharinaplaats 

 Dominantie van parkeren. 
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Programma 

Waalsekerk 

Het gebouw wordt door een viertal 

kerkgenootschappen benut en er worden 

wekelijks erediensten gehouden. De kerk wordt 

ook voor afgeleide activiteiten benut. Verhuring 

vindt plaats voor culturele activiteiten. 

COC gebouw 

Dit gebouwtje is eigendom van de gemeente 

en wordt verhuurd. Er is geen directe relatie 

tussen de huurder en de omgeving. 

Politiekantoor 

Gebouw en functie blijven in het gebied 

aanwezig. Toekomstige ontwikkelingen moeten 

hier op inspelen. 

Stadstheater 

Beleidsinhoudelijk 

Musis Stadstheater Arnhem (MSA) en de 

rijksgezelschappen Introdans, Toneelgroep 

Oostpool en Het Gelders Orkest zijn al enige 

tijd met elkaar en met de gemeente in gesprek 

over de wens tot meer samenwerking. De 

aanleiding hiervoor is tweeledig; de renovatie 

en nieuwbouw van Musis en in een later 

stadium het Stadstheater. Minstens zo 

belangrijk is het streven om gezamenlijk 

nieuwe samenwerkingsrelaties en allianties te 

onderzoeken en aan te gaan, tussen de 

culturele instellingen onderling en tussen de 

betrokken overheden: gemeente Arnhem,  

 

provincie Gelderland, Rijk en centrum-

gemeenten in Oost Nederland.  

 

Het belang van de stedelijke regio’s en de rol 

van de rijksgezelschappen en de podia hierin, 

neemt toe in het landelijke cultuurbeleid. In de 

toekomst zullen 'stad en staat' nauw 

samenwerken in een model waarin rijk, 

provincies en gemeenten gezamenlijk 

cultuurbeleid vormgeven en cofinancieren. 

Daarbij wordt van de steden gevraagd een 

duidelijk en onderscheidend cultuurprofiel te 

ontwikkelen. Het is kortom meer dan ooit van 

belang om als landsdeel Oost, provincie(s), 

Gelderse centrumgemeenten en culturele 

instellingen gezamenlijk op te trekken en 

beleidslijnen op elkaar af te stemmen. 

 

De sleutel tot vernieuwing is gelegen in het 

stevig verbinden van de productie en 

presentatie van de Arnhemse podiumkunsten. 

Organisatorisch, inhoudelijk en wellicht ook 

fysiek. "Stadstheater wil een centrale plek zijn 

voor Introdans en Toneelgroep Oostpool, zoals  
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Musis dat reeds lange tijd is voor HGO"1.. De 

Arnhemse rijksgezelschappen en basispodia 

versterken elkaar daarbij in het eigen 

specialisme, innoveren en ontwikkelen samen 

strategiëen om profilering en publieksbereik te 

verbeteren. De Arnhemse theaters ontvangen 

al relatief veel bezoekers van buiten de stad, 

maar hier ligt nog een behoorlijke 

groeipotentie, zeker in samenwerking met de 

huisbespelers. Samen kan er een nieuw 

aanbod worden ontwikkeld dat is afgestemd op 

de verscheidenheid en actualiteit van de lokale 

omgeving. Krachtenbundeling is zeer 

wenselijk, zo niet noodzakelijk. Dit overigens 

met behoud van eigen identiteit en autonomie. 

 

Deze ontwikkeling is goed voor de binnenstad 

en draagt bij aan de positionering en profilering 

van Arnhem als culturele hoofdstad van het 

Oosten.  

 

 

 

                                                      
1 Bron: Toekomstvisie Stadstheater | Musis 
Arnhem 2016-2019 

 

In de toekomstvisie Stadstheater | Musis 

Arnhem 2016-2019 van MSA, Introdans, 

Toneelgroep Oostpool,  HGO en gemeente 

Arnhem wordt de gezamenlijke visie op de 

toekomst van Stadstheater Arnhem en Musis 

geschetst, evenals de rol en positie van de 

rijksgezelschappen daarin. (Deze 

toekomstvisie is als bijlage toegevoegd.) 

Ruimtelijke/programmatisch 

Naast het streven naar organisatorische en 

inhoudelijke samenwerking van de drie 

Arnhemse rijksgezelschappen en Musis 

Stadstheater  is ook op het fysieke vlak de 

samenwerking met producerende en  

uitvoerende gezelschappen kansrijk.  

 

 

De algemene landelijke tendens is dat 

bezoekersaantallen voor culturele activiteiten 

die in een sterk traditionele setting worden 

aangeboden, teruglopen. Het publiek wil 

verrast worden met bijzondere verblijfsplekken 

waar méér dan alleen passief geconsumeerd 

kan worden, maar waar bijvoorbeeld ook het 

productieproces zelf gevolgd kan worden of 

zelfs daaraan meegedaan kan worden, of 

achter de schermen gekeken kan worden. 

Daarnaast biedt de techniek steeds meer 

mogelijkheden tot allerlei cross over 

producties. Arnhem is niet alleen een stad van 

theater en dans, maar ook van mode, muziek, 

beeldende kunst, vormgeving en film. 
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Dit sluit aan bij de ambitie van Stadstheater 

Arnhem om zich in de komende jaren naast 

podium voor presentatie te ontwikkelen tot een 

"huis van de gezelschappen" waar producties 

ontstaan en gemaakt worden, zo mogelijk het 

publiek daarbij betrekkend, passief of actief. 

“(…) zetten we in op kruisbestuivingen tussen 

kunst- en cultuurdisciplines en focussen we op 

samenwerking met de (huis)gezelschappen, 

creatieve disciplines in de stad, onderwijs, het 

bedrijfsleven en stadsinitiatieven. (…) we 

betrekken bewoners bij de programmering. De 

ramen en deuren van onze podia gaan letterlijk 

en figuurlijk open.”2 

 

Het fysiek inhuizen van een of meer 

huisbespelers (Introdans, Oostpool) in het 

Stadstheater kan daarbij stimulerend werken. 

Het is een middel en geen doel op zich. Het 

past in het streven bij gemeentelijke 

huisvestingsopgaven naar multifunctioneel en 

zo mogelijk gezamenlijk gebruik van de  

 

                                                      
2 Bron: Toekomstvisie Stadstheater | Musis 
Arnhem 2016-2019 

 

cultuurhuisvesting. Het is bovendien een  

bekend gegeven dat het creatieve proces 

gedijt bij het werken in clusters en netwerken. 

Nabijheid en dagelijks contact werkt efficiënt 

en inspirerend: het kan een bron zijn voor 

nieuwe ideeën en combinaties. Een meer open 

en transparanter Stadstheater vraagt om een 

aantrekkelijke omgeving.  

 

Het Koningsplein verkeert nu in een slechte 

toestand maar heeft de potentie om zich te 

ontwikkelen tot een interessante plek met een 

eigen karakter en als verlengstuk voor de 

activiteiten van het Stadstheater.  

Jansbeek 

De Jansbeek is een van de vele beken die 

Arnhem rijk is. Het is ook de beek waaraan 

Arnhem is ontstaan en die tot in de 19e eeuw 

zijn weg vond door de binnenstad. Om 

redenen van overlast en slechte hygiene is de 

beek in de binnenstad ondergronds gebracht. 

Het water vindt nu via ondergrondse 

verbindingen en de Lauwersgracht zijn weg 

naar de Rijn. De gemeenteraad heeft  

aangegeven de beek weer bovengronds te 

willen brengen. Naast het terugbrengen van 

een Arnhems icoon en daarmee de link naar 

het verleden, is ook verhogen van de kwaliteit 

van de openbare ruimte, het bewust omgaan 

met water en het stadsklimaat argument 

geweest.Als tracé wordt in het document De 

Arnhemse binnenstad uitgegaan van een 
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verloop van Gele Rijdersplein, Bovenbeek-

straat, Beekstraat, Broerenstraat, Kerkplein en 

Nieuwstraat.De beek loopt dus langs het 

plangebied en wordt daarmee een extra 

element dat zijn waarde kan toevoegen aan de 

verdere ontwikkeling van het plangebied.  

Mobiliteit en parkeren 

Een belangrijk programmaonderdeel van de 

huidige situatie wordt gevormd door parkeren. 

Deels openbaar, deels voor 

vergunninghouders.Het voor andere functies 

gebruiken van de openbare ruimte gaat ten 

koste van die parkeercapaciteit. Voor verlies 

aan ruimte of extra behoefte door het 

toevoegen van functies dienen oplossingen te 

worden aangedragen  
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UITGANSPUNTEN 

Ruimtelijk 

Levendig stadskwartier 

Het gebied moet aantrekkelijk, leefbaar en 

dynamisch worden. Een gebied waarin je de 

hartslag van de binnenstad al voelt en waarin 

de verblijfsfunctie versterkt wordt. 

De randen van de locatie doen mee in de 

schaal van de aangrenzende gebieden; 

middelgroot aan de Singel en de Beekstraat, 

iets kleiner aan de Catharinaplaats. 

Daarbinnen, rond de Waalsekerk ontstaat een 

binnengebied dat de fijnzinnigheid van de kerk 

respecteert en versterkt. De toe te voegen 

bebouwing brengt levendigheid in de openbare 

ruimte. Wonen, met kleinschalige, afgeleide 

functies als ateliers, werk aan huis, (denk aan 

plan Paradijs) zijn hier prima op z'n plaats.  

Variatie en flexibiliteit zijn erg belangrijk. Het 

Toevoegen van cultuurfuncties zal het gebied 

extra leven inblazen.  

Qua sfeer kan gedacht worden aan het huidige 

Spijkerkwartier, maar ook het bestaande 

gebied rondom de Walburgis kerk. Dat gebied  

 

heeft kenmerken die als inspiratie kunnen 

dienen: een groot stadsblok dat zich voegt in 

de grotere schaal van de stad met een 

kleinschalig, groen, verstild binnengebied met 

een hoge verblijfskwaliteit. 

 

Voor de hoogte van de toe te voegen 

bebouwing wordt uitgegaan van de gemiddelde 

bouwhoogte van het omliggende gebied. 

Uiteraard zijn hoogteaccenten die boven deze 

maat uitgaan niet uitgesloten. De plaats ervan 

moet wel nauwkeurig gekozen worden. 

Herstel 19e eeuwsestratenstructuur en 

inpassing Jansbeek 

Terugbrengen van een structuur van een 

19eeeuws stratenpatroon met smalle, gebogen  

 

straten. Het netwerk van straten en routes 

verbindt de binnenstad met de singel en 

verbindt de omgeving van de Waalsekerk met 

het Walburgisplein. Dit brengt intimiteit in het 

gebied. De Jansbeek kan daarbij in het 

straatbeeld van de Beekstraat worden ingepast 

en voegt extra kwaliteit toe.  

Sluiten singelwand, stadsentree. 

Het “gat” in de singelwand (ruimte naast het 

Stadstheater) bebouwen en daarmee de 

situering van de Schouwburg, als bijzonder 

gebouw in de singelwand, én de singelwand 

zelf versterken. Aandacht is nodig voor het 

voorterrein van het Theater aan de singel. Dat 

mist nu de allure die bij het gebouw hoort. Ook 

een betere relatie met straks ook aan de 

Lauwersgracht gelegen Musis verdient 

aandacht. 

Bijzondere gebouwen benutten 

De entree van het Stadstheater aan de singel 

heeft sterk aan betekenis ingeboet ten opzichte 

van de oorspronkelijlke opzet. Renovatie en 

mogelijke verhuizing van Introdans en 
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Oostpool naar deze locatie kan de uitstraling 

van het Stadstheater verbeteren. Ook de 

Waalse kerk moet weer een belangrijke rol 

gaan spelen in de sfeer en identiteit van dit 

gebied zonder dat de positie van de kerk te 

dominant wordt. De inbedding van de 

Walburgis is hier inspiratiebron. 

Waalse kerk en omgeving als schakel 

De omgeving van de Waalse kerk en 

\stadstheater benutten als schakel tussen 

binnenstad en Singel en tussen binnenstad en 

zuidelijk gelegen bestuurscentrum. De 

inrichting van het plein, de gevels eromheen en 

de routes erin vormen samen de schakel. Dit 

geld ook voor Walburgis kerk. Eigenlijk vormen 

zij als geheel een aaneengesloten zone met 

bijzondere functies waarin de overgang tussen 

singel en binnenstad op een hoogwaardige en 

kleinschalige manier plaatsvind.  

 

 

 

 

Programma 

Waalse kerk 

Bestaande functionele situatie handhaven, 

indien mogelijk kijken naar ruimtelijke 

optimalisatie parkeren en/of 

eigendomsverhoudingen. Wellicht zijn  

gebruikswensen te combineren met wensen of 

faciliteiten van andere stakeholders. 

COC 

De betekenis van (tijdelijke) huisvesting van 

het COC in (adres) voor het plangebied is 

nader te onderzoeken.  

Politie 

Waarborgen van huidige gebruiks-, 

bereikbaarheids- en uitrukeisen. 

Cultuurhuisvesting 

In het verlengde van bovenstaande visie 

hebben Oostpool en Introdans aangegeven 

wat hun ruimtebehoefte is bij eventuele  

gezamenlijke nieuwe huisvesting in het 

Stadstheater. Deze ruimtevraag is nog zeer 

globaal en vrij van een eventuele locatie 

opgesteld. Ruimtelijke optimalisaties en 

dubbelgebruik van ruimten (een belangrijk 

aspect wanneer gedacht wordt aan 

gecombineerde huisvesting) zijn nog niet 

bestudeerd. 
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Op basis van de huidige zeer globale opgaven 

van de netto ruimtebehoefte is de inschatting 

dat bruto ruimtebehoefte van Introdans en 

Oostpool samen, zonder "combinatiewinst" in 

de orde van grootte van 8000m2 bedraagt. Het 

huidige stadstheater omvat 8500m2. Belangrijk 

is daarbij te bedenken dat hiermee niet 

enkelvoudig een vertaling naar m3 te maken is. 

Het programma bestaat immers deels uit 

kantoren met een hoogte van ca 3m, maar ook 

uit studio's van 6m hoogte. 

 

 

 

 

Jansbeek 

Het bovengronds halen van de jansbeek 

inzetten om de link met de historie te leggen, 

kwaliteit toe te voegen en het stadsklimaat 

positief te beïnvloeden. 

Parkeren 

Eventuele bebouwing op het Koningsplein gaat 

ten koste van ruimte voor betaald en vergund 

parkeren en voegt wellicht zelfs extra behoefte 

toe. Nader te bepalen is hoe hier mee 

omgegaan kan worden.  

 

Wonen 

Het gebied leent zich uitstekend voor het 

toevoegen van wonen. Alhoewel nader 

(markt)onderzoek nog noodzakelijk is, wordt 

daarbij in eerste instantie gedacht aan 

stedelijke, grondgebonden woningen die goed 

inpasbaar zijn in een verstilde context. Maar 

ook een beperkte aanvulling met 

appartementen op goed gekozen plekken  is 

hier denkbaar. 
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DE VISIE 
Wanneer de diverse uitgangspunten worden 

verbonden ontstaat een beeld waarin er een 

min of meer gesloten bouwblok ontstaat, 

begrensd door Catharinaplaats/Koningsplein, 

Beekstraat, Damstraat en Singel. Het 

stadstheater en het politiekantoor worden 

daarmee opgenomen in straatwanden die het 

historische stratenpatroon herstellen. Binnen in 

dat grote blok ontstaat een verstilde, 

kleinschalige "binnenwereld" waarin de 

Waalsekerk centraal staat en drager wordt van 

de nieuwe identiteit. Deze keuze schept goede 

voorwaarden voor het laten ontstaan van een 

hoogwaardig woongebied. 

Wanneer het mogelijk is het stadstheater te 

verbreden met de functies van oostpool en 

Introdans ontstaat er een prachtige kans het 

woongebied te verrijken met cultuur. Deze 

ontwikkeling zal beide functies en de relatie 

met de binnenstad versterken en het gebied 

een sterke identiteit meegeven.  

 

 

 

 

 

In schema 

  

NB. De opgenomen relatielijnen (gele pijlen) zijn 
schematisch   en kunnen in een uitwerking 
anders ingezet worden 
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Groene doorsteek 

In deze gedachte 
wordt een groene 
verbinding gelegd 
tussen Beekstraat en 
singel. De hofwerking 
is daardoor minder 
sterk. Ook hier weer 
goede condities voor 
een luw woongebied, 
te verrijken met 
cultuur. 
 

Afhankelijk van nadere studie kan dit schema 

op diverse manieren uitgewerkt worden. 

Ter illustratie twee mogelijkheden: 

 

 

  

Besloten hof 

Deze uitwerking gaat uit 
van het herstellen van 
de historische 
straatwanden aan de 
Singel, de Catharina 
plaats en de Beekstraat. 
De Waalse kerk ligt, net 
als in de historische 
situatie, in een gesloten 
hof. 
Hier ontstaat een luw 
woongebied dat verrijkt 
kan worden met 
culturele functies 
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Resumé 

Bovenstaande verkenningen laten zien waar 

en hoe bouwmassa is toe te voegen aan het 

Koningsplein. Met het toevoegen van 

bebouwing wordt er een kleinere schaal en 

verblijfskwaliteit toegevoegd in het gebied.  

 

De toe te voegen bouwmassa kan bestaan uit 

wonen in de ruimste zin, kan bestaan uit 

cultuur of kan bestaan uit een combinatie van 

beiden. Ook is het denkbaar dat de toe te 

voegen bouwmassa fysiek verbonden wordt 

met bestaande bebouwing .Denk daarbij vooral 

aan combinaties van nieuwe cultuurbebouwing 

met het bestaande stadstheater. De nu nog 

zeer globale ruimtewens van de culturele 

partners lijkt, in de globale verkenning van 

deze visie, te realiseren binnen het 

geformuleerde ruimtelijke kader.  

 

Fasering en gedeeltelijke realisatie van de 

mogelijke bouwmassa zijn daarbij ook 

denkbaar 
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FINANCIEN 
 

In een financiële opzet voor een ontwikkeling 

van dit gebied zijn 2 soorten exploitaties van 

belang: de grondexploitatie en de 

gebouwexploitaties.  Zowel de grondexploitatie 

als de gebouwexploitatie zijn nieuw op te 

zetten, waarbij in beginsel de inkomsten en 

uitgaven in balans moeten zijn.  

 

Bij de grondexploitatie (GREX) 

vertegenwoordigt de ingebrachte grond een 

bepaalde waarde die bij verkoop (als 

bouwgrond) opbrengsten genereert. In dit 

geval is de grond eigendom van de gemeente.  

Om ontwikkelingen binnen dit gebied mogelijk 

te maken  wordt een GREX opgezet. Inzet is 

om te komen tot een sluitende 

gebiedsexploitatie.  

 

De gebouwexploitatie is op dit moment 

uiteraard niet compleet te maken. Hiervoor is 

besluitvorming op deze visie noodzakelijk en 

zullen ideeën moeten worden vertaald in 

concrete plannen 

 

 

 

Om toch enige indicatie te geven over 

financiële gevolgen:  

Voor de stichtingskosten van een nieuw 

cultuurgebouw wordt globaal uitgegaan van ca  

€ 4.000,-- per m2 BVO. De stichtingskosten 

kunnen nauwkeuriger ingeschat worden als er 

meer duidelijkheid is over (o.a.) het te 

realiseren vloeroppervlak, de 

verdiepingshoogten, de mogelijkheid voor 

verdiept bouwen en de footprint. 

Op dit moment is er nog geen zicht op de 

financiering van dit idee. Wél is er 11 mio euro 

gereserveerd voor de renovatie van het 

Stadstheater. 

 

Met zowel Stadstheater, Oostpool als 

Introdans is afgesproken dat op korte termijn 

gestart wordt met gesprekken met de 

bedoeling om de gezamenlijke ruimtevraag en 

optimalisaties nauwkeuriger in kaart te 

brengen.  

De investeringen die  Oostpool en Introdans 

zelf kunnen doen, o.a. in relatie tot de  

 

 

 

opbrengsten van de vertreklokaties worden 

daarbij ook in beeld gebracht. Daarnaast moet 

verkend worden of er bijdragen van overheden 

en/of subsidies mogelijk zijn.  

  



Pagina 19  
 

CONCLUSIE EN VERVOLGVRAGEN 
Het Koningsplein biedt goede kansen voor het 

realiseren van een gastvrije plek, waar de 

belevingswerelden van cultuur, spiritualiteit en 

wonen zich harmonieus tot elkaar en tot het 

omliggende stedelijk weefsel verhouden. Het 

Koningsplein speelt een belangrijke rol in het 

beeld van de stad en vormt tevens een 

inspirerende en ingetogen plek in de stad 

(luwte, hof, immuniteit) waar bezoekers en 

inwoners passeren en tot rust komen.  

 

Meer specifiek: 

Er zijn  goede kansen voor een hoogwaardig 
functionerend Koningsplein. 
 
Daarvoor is het door het repareren van het 
stedelijke weefsel met behulp van zorgvuldig 
toegevoegd bouwvolume en een goede 
inrichting van de openbare ruimte nodig. 
 
Dat bouwvolume biedt beleidsmatig, ruimtelijk 
en programmatisch goede mogelijkheden om 
een goede, geïntegreerde woon- en 
cultuurwereld te creëeren op het Koningsplein.  
Het is opportuun om samen met Introdans en 
Oostpool verder te werken aan de realisering 
van de een wens om samen met de gemeente 
de huisvesingsvraag op de locatie 
Koningsplein  ruimtelijk   en financieel verder 
te onderzoeken. 

 

 
 
Onderzoeksvragen daarbij zijn:  

1. Een stedenbouwkundig volume toevoegen 

naast de huidige schouwburg en aan de 

singel lijkt ruimtelijk gezien goed mogelijk, 

maar vraagt om nader onderzoek in hoogte 

(diepte), vorm, ontsluiting, betekenis, 

programma, en afstemming op de interne 

logistiek van het Stadstheater.  

2. Een stedenbouwkundig volume toevoegen 

langs de Beekstraat en Catharinaplaats 

lijkt ruimtelijk gezien goed mogelijk, maar 

vraagt nader onderzoek in hoogte (diepte), 

vorm, ontsluiting, betekenis en programma, 

en afstemming op de interne logistiek van 

het Stadstheater.  

3. Opwaardering van de openbare ruimte in 

het hele gebied in schaal, maat en 

verblijfskwaliteit is noodzakelijk en vraagt 

nader onderzoek. 

4. De huidige parkeerfunctie van het 

Koningsplein. Nader onderzocht moet 

worden hoe hier mee zal worden 

omgegaan.  

 

 

 

 

5. Er is nog onvoldoende inzicht in de 

dekking van de stichtingskosten van een 

nieuw cultuurgebouw. Komende tijd zullen 

Introdans en Oostpool samen met 

gemeente en Stadstheater dit verder 

moeten verkennen, in samenhang met de 

ruimtevraag. Mogelijk kunnen partijen in de 

stad en andere belanghebbenden 

(overheden) ook bijdragen.  

 


