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Hierbij verklaar ik, Guus de Rijk, senior projectmanager werkzaam bij de gemeente Arnhem, tevreden te 

zijn met de bijdrage van Koen Koch aan het Programma van Eisen voor de Lauwersgrachtalliantie.  

Met als uitdagingen de hoge verwachtingen ten aanzien van theatertechnische kwaliteit en functionaliteit, 

de ambitie van de producerende gezelschappen, de behoeften van het Stadstheater, het binnen de 

perken houden van de kosten en de monumentale status van het te handhaven bouwdeel weet hij in 

relatief korte tijd bijdragen te produceren die de lading dekken en de instemming van alle betrokkenen 

hebben.  

 

De stukken van Koen Koch zijn toegankelijk, ook voor de opdrachtgever en andere bij het opstellen van 

het PvE betrokken partijen zoals mede-adviseurs en gebruikers.  

In de communicatie is Koen Koch een prettig contactpersoon die zich in kan leven in de gebruiker, de 

opdrachtgever, de kostendeskundige, monumentenzorg en stadsontwikkeling en de partijen die het 

uiteindelijk moeten realiseren. Mails blijven nooit lang onbeantwoord en bijdragen zijn ruim voor de 

deadline gedeeld zodat zij op zinnige wijze besproken kunnen worden. Ook bij het zoeken naar 

kostenbesparingen is hij actief betrokken, vermijdt geen kritische geluiden zowel richting gebruiker als 

richting opdrachtgever, echter altijd op een prettige en toegankelijke manier. 

 

Inhoudelijk worden zijn bijdragen actief getoetst door de technische teams van de drie instellingen 

waaruit blijkt dat Koen Koch voeling heeft voor de actuele en de te verwachten praktijk. 

  

 

Hoogachtend, 

 
A.H.P. (Guus) de Rijk 
Senior projectmanager 
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Naam van het project Huisvesting Lauwersgrachtalliantie (m.n. Stadstheater, Introdans, 
Toneelgroep Oostpool 

Type project:                   (ver) nieuwbouw 

Plaats van het project Arnhem – Velperbinnensingel/Koningsplein 

Naam opdrachtgever Gemeente Arnhem 

Soort organisatie Gemeente 

Contactpersoon AHP (Guus) de Rijk 

Telefoonnummer contactpersoon 0652375183          NB. deze dient actueel te zijn 

Opdrachtformulering (korte 
omschrijving van de aard van de 
opdracht) 

Het mede opstellen van een theatertechnisch/ruimtelijk 
functioneel PvE t.b.v. een nieuw onderkomen voor zowel het 
Stadstheater als de gezelschappen Introdans, Oostpool en 
anderen 

Totale opdrachtwaarde  Investeringsraming ca €  83 miljoen (excl. BTW) 

Looptijd (begin- en einddatum): Januari 
2021              

tot  NTB 

 

 


