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Eerste paal voor PATHÉ ARNHEM
Naast het nieuwe Centraal Station van Arnhem wordt vrijdag 16 mei 2014 de
symbolische eerste paal geslagen voor een nieuw leisure complex met een
filmtheater van Pathé, horeca ruimten en winkels.
Pathé directeur Lauge Nielsen en Wethouder Gerrie Elfrink zullen samen met Epicurus
directeur Bernard van der Schans met een feestelijke eerste paal het startsein geven
voor de bouw van het bijzondere leisure complex Arnhem Centraal Oost.
Filmliefhebbers kunnen zich alvast verheugen. Pathé Arnhem krijgt negen zalen, met
1.765 stoelen. Het nieuwe filmtheater gaat met de nieuwste technieken, de beste
faciliteiten en een hoge service straks een breed aanbod aan films vertonen, inclusief 3Dproducties. Het nieuwe theater omvat ook een IMAX-filmzaal en ruimte voor organisatie
van diverse evenementen.
Het complex ligt aan de Oude Stationsstraat, een oude route die volledig opnieuw wordt
gerealiseerd als voetgangersgebied. De bioscoop, de commerciële voorzieningen en
horeca vormen over een lengte van ruim 150 meter een uitnodigende plint die het
Centraal Station met het winkelhart van Arnhem verbindt. Door de ideale ligging nabij
het station, Parkeergarage Centraal met 1.050 parkeerplaatsen en een fietsenstalling
met ruimte voor ruim 1.400 fietsen is het complex uitstekend bereikbaar voor
bezoekers.
Het gebouw zal met een hoogte van ruim 35 meter een nieuw landmark vormen in de
skyline van Arnhem. De bijzondere architectuur vormt een overgang tussen de
historische binnenstad en het moderne Centraal Station.
Het gehele complex van 12.500 m2 bvo wordt ontwikkeld door Epicurus in opdracht van
Pathé. Het ontwerp is van architectenbureaus Powerhouse Company en EUP Design.
Aannemer van het project is Wessels Rijssen. Verder zijn betrokken IMD Raadgevende
ingenieurs als constructeur, Huygen Installatie adviseurs, DPA Cauberg Huygen voor
brandveiligheid, bouwfysica en akoestiek, Mees Ruimte en Milieu voor planologische en
milieu adviezen en Basalt bouwadvies. Afbouw en Inbouw zullen worden gerealiseerd
onder begeleiding van VB&T. Het interieur wordt ontworpen door Naϛo en uitgewerkt
door Buroh.
Met de handeling gaat de bouw officieel van start en worden de plannen het komende
anderhalf jaar gerealiseerd. Vanaf november 2015 kunnen bezoekers van de bioscoop en
de andere functies genieten van het nieuwe gebouw.
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