Eusebius begin 2019 uit steigers
8 MILJOEN VAN OVERHEDEN ARNHEM
PIET VENHUIZEN
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De Arnhemse Eusebiustoren komt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 uit de steigers.
Rijk, provincie en gemeente hebben het plan om voor het afmaken van de restauratie 8 miljoen euro
op tafel te leggen. Daarmee kan de klus worden geklaard.
De toren staat al sinds 2009 in de steigers. Restauratie is noodzakelijk omdat de natuursteen op een
groot aantal plaatsen loslaat. Er zijn al veel stukken naar beneden gevallen. Aan de restauratie is
inmiddels meer dan 11 miljoen euro besteed, afkomstig van verschillende overheden. Maar er is nog
8 miljoen nodig om de klus af te maken.
Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap liet al op Prinsjesdag weten dat zij 10
miljoen beschikbaar heeft voor de Eusebius, de Utrechtse Domtoren en rijksmonumenten in het
Groningse aardbevingsgebied. Het is haar intentie daarvan 4 miljoen naar Arnhem te laten komen.
Daarvoor moet de Tweede Kamer overigens morgen nog toestemming geven. Voorwaarde is ook dat
de gemeente en de provincie samen ook 4 miljoen op tafel leggen. De gemeente had al beloofd dit te
doen, maar Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben dit pas gisteren gedaan. Provinciale Staten
zullen er naar verwachting vandaag mee instemmen.
Peter Koelewijn, bouwmanager van de stichting Eusebius, laat weten hoopvol gestemd te zijn. "Maar
de kurk gaat hier pas van de fles als de Tweede Kamer donderdag heeft ingestemd. Dat moet nog wel
even goed gaan."
Overigens is de restauratie van de Eusebiuskerk na het gereedkomen van de toren nog niet af. Dan
moet ook het schip nog gerestaureerd worden en moet er geld uitgetrokken worden om de kerk
geschikt te maken als evenementenlocatie. Van de bijna 11 miljoen euro die dit kost, is nu bijna 7
miljoen beschikbaar. Waar de rest (4 miljoen) vandaan moet komen, is nog onzeker. De provincie
meent met een totale bijdrage van 6 miljoen euro inmiddels genoeg gedaan te hebben voor de
Eusebiuskerk.
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