De evenementen op het buitenpodium en de overige openluchtactiviteiten zullen niet geruisloos
plaatsvinden. Directe omwonenden – onder andere van Koewei, Postmeesterwei en Reurikwei
– verwachten overlast van huiswaarts kerende bezoekers die deelnamen aan festiviteiten in de
avonduren.

HELP!!
PARK STEENEN CAMER BEDREIGD
DOOR WONINGEN EN WERKPLAATSEN
Aan de bewoners van Elderveld-Noord,

juli 2020

Op 10 juli jl. ontvingen 1900 inwoners van Elderveld-Noord een brief van de gemeente Arnhem.
Daarin viel te lezen dat de gemeente het plan om kunstwerkplaats KW37 te verhuizen naar het
zogenoemde gemeenteveld toch wil doorzetten.
Schuytgraaf vanuit de lucht (bron: Google) 	Werkplaats op Merwedeterrein: een verrijking
voor natuur en landschap?
HET BELANG VAN KUNST EN CULTUUR VOOR DE WIJK
Voor de bewoners van Elderveld zijn kunst en cultuur belangrijk. Vrijwel iedereen heeft er begrip
voor dat kunstenaars ruimte nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Ook wij zijn zeker niet
tegen meer kunst en cultuur in de wijk, maar wel tegen de vestiging van KW37 op deze locatie.
Net als veel wijkbewoners vinden wij het onbegrijpelijk dat de belangen van zes à tien kunstenaars
voor de gemeente meer gewicht in de schaal leggen dan die van honderden Eldervelders.
HOE NU VERDER?
De groep van zo’n 120 omwonenden heeft haar bezwaren aan burgemeester, wethouder en
gemeenteraad meegedeeld. Ook hebben zeven andere belanghebbenden inmiddels negatief
geadviseerd over de komst van KW37: Kynologenvereniging, Scouting, Wijkplatform, Werkgroep
Steenen Kamer, Stichting Boomgaard de Steenen Camer, Vereniging Vrienden van Meinerswijk en
Pannenkoekenrestaurant. Ondanks dit massale verzet wil wethouder Cathelijne Bouwkamp haar
plan doorzetten. Zij roept de kunstenaars op om hun visie op de inrichting en het gebruik van het
gemeenteveld aan de buurt kenbaar maken. Wij hebben aangegeven dat permanente bewoning,
werkplaatsen en aanverwante activiteiten voor ons onbespreekbaar zijn. Gelukkig heeft de
wethouder beloofd om in de zomervakantie geen onomkeerbare stappen te nemen.
Wij blijven alert in afwachting van een hete en stormachtige herfst…

De zoveelste klap in het gezicht van de buurt nadat recentelijk grote stukken natuur
ondanks heftige protesten toch bebouwd werden. Onder meer bij het station (school),
de Leidenweg (seniorencomplex) en de Wassenaarweg (blijf-van-mijn-lijfhuis).
En opnieuw informeert de gemeente de directe omwonenden als laatste!
In de bewonersbrief schetst de gemeente een onvolledig en misleidend beeld van
de kunstwerkplaats. Een beeld dat wij niet herkennen vanuit het tienjarige verblijf van
de kunstenaars in de Schuytgraaf en hun huidige activiteiten op het Merwedeterrein
in Presikhaaf.
De brief die u nu leest, komt van een groep van zo’n 120 verontruste wijkbewoners en
verenigingen die betrokken zijn bij het gemeenteveld.
Deze brief, waarin wij onze bezwaren met u delen, heeft de volgende inhoud:
•	Eerst geven wij aan dat het veld een fraai natuurgebied is dat wij willen behouden
zoals het nu is.
•	Daarna laten we zien wat het plan voor bewoning en werkplaatsen in de
praktijk inhoudt.
•	Vervolgens bespreken we de bezwaren van omwonenden en andere belanghebbenden.
• Tot slot gaan we in op de vraag ‘Hoe nu verder’?

OPROEP AAN BEWONERS
Wij vragen alle Eldervelders mee te helpen om het plan te verijdelen. Een groep van enthousiaste
buurtbewoners is bereid om handtekeningen te verzamelen. Het kan zijn dat zij ook bij u aan de
deur komen. Wij hopen dan op uw steun. Een mogelijk geschikt moment is voorafgaand aan de
raadsvergadering over KW37 waarvan de datum nog niet bekend is.
CONTACT
Wilt u meer informatie, ga dan naar onze website in opbouw: elderveldhoudenzo.nl Wilt u actief
meedenken of meewerken, laat ons dat dan weten per e-mail: bewoners@elderveldhoudenzo.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de omwonenden: drs. Klaas Bosma en dr. Hans Kuhlemeier
Namens de verenigingen: Peter van Bruxvoor (Kynologenvereniging),
Jasper Wienk (Scouting), Dirk Bruinsma (Wijkplatform), Fred van der Stap
(Biologische TuinbouwVereniging), Rudi Hemmen (Werkgroep Steenen Kamer)
en Chris en Jantien van den Hoek (Pannenkoekenrestaurant).
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Het door kunstenaars en gemeente geclaimde gebied
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HET GEMEENTEVELD
Het geclaimde gebied is een mooi stuk natuur dat deel uitmaakt van Park de
Steenen Camer. Het ligt tussen het trainingsveld van de Kynologenvereniging
en de bebouwing van Elderhof. Het veld sluit aan op het natuurgebied
Meinerswijk en de boomgaard. Wijkbewoners hebben het terrein samen
met de gemeente ingericht als recreatie- en natuurgebied. Het ‘groene’ bestemmingsplan staat bewoning en bebouwing niet toe. Wij hebben een video
gemaakt die laat zien hoe waardevol het gebied is. De beelden spreken voor
zich. Ga naar https://bit.ly/2UXRl4s of scan met uw mobieltje de QR-code.
WAT HOUDT HET PLAN VAN DE GEMEENTE PRECIES IN?
Uit overleg met de kunstenaars is gebleken hoe zij het veld willen inrichten en gebruiken.
Hun plan voorziet in:
• Zes woningen voor in totaal tien personen;
• Een tiental werkplaatsen voor henzelf en gasten;
• Een theater, buitenpodium, beeldentuin en moestuin;
• Allerlei bouwsels, onder andere voor paarden, pony’s en kippen;
• Afgrenzing van het terrein met hekwerk of een ondoordringbare houtwal;
•	Een breed aanbod aan commerciële activiteiten, zoals cursussen, workshops,
muziekevenementen op het buitenpodium, kettingzaagevenementen voor
mannen en kampvuuravonden.

waar zij nog vrij kunnen spelen en de natuur ontdekken.
De Kynologenvereniging met ruim 700 leden vreest voor haar bestaan vanwege verstoring van de
lessen door herrie en activiteiten vanuit de aangrenzende werkplaatsen.

Elkaar gezellig ontmoeten aan de picknick tafels en samen spelen op het voetbalveldje
VERSTORING VAN NATUUR EN LANDSCHAP
Nu nog biedt het natuurgebied rust en ruimte voor vele diersoorten, zoals bever, hermelijn, vos,
marter, ransuil, specht, ijsvogel en vleermuis. Nu nog wordt het gras natuurvriendelijk gemaaid.
Met als resultaat kleurrijke soorten zoals Grote teunisbloem, Sint-Janskruid, Jacobs-kruiskruid,
Heelblaadjes en Gewone Agrimonie (en vele insecten die bijvoorbeeld van belang zijn voor de
bestrijding van de eikenprocessierups). Nu nog past het natuurgebied in het polderlandschap van
dijken, bloemrijke graslanden, populieren en knotwilgen. De komst van woningen, werkplaatsen,
bouwsels en rommelhoekjes betekent een ernstige verstoring van natuur en landschap. Toch meent
de gemeente kansen te zien om de kwaliteit van het groen en de biodiversiteit nog verder te
verhogen. Veel wijkbewoners met verstand van natuur en milieu vinden dit onzinnig en denken dat
het natuurgebied zo mooi moet blijven als het nu is. Overigens is veel van wat de kunstenaars willen
toevoegen al ruimschoots voorhanden: fruitbomen in de boomgaard, biologische moestuinen (BTV),
bijenkasten en plas-dras-situaties voor vogels, kikkers, vlinders en kevers. Al dit fraais wordt door
enthousiaste wijkbewoners gebruikt en vooral keurig netjes onderhouden.

Impressie van de ingang van KW37 op het Merwedeterrein
BEZWAREN VAN OMWONENDEN EN ANDERE BELANGHEBBENDEN
De direct omwonenden van het natuurgebied en aanliggende verenigingen zien grote bezwaren:
• verlies van recreatiemogelijkheden;
• verstoring van natuur en landschap;
• ernstige geluids- en andere overlast;
• Scouting verliest haar enige speelveld.
Hierna lichten we deze bezwaren kort toe.
VERLIES VAN RECREATIEMOGELIJKHEDEN
Voor Eldervelders is het natuurgebied een oase van rust en ruimte in een drukke wijk.
Jong en oud maken regelmatig gebruik van dit unieke stuk groen om te spelen, te sporten, elkaar
te ontmoeten, te struinen en te wandelen. In de bewonersbrief van 10 juli jl. belooft de wethouder
dat een groot deel van het terrein openbaar toegankelijk blijft. Wij vermoeden echter dat deze
belofte niet haalbaar is. Het gemeenteveld is namelijk vele malen kleiner dan het terrein in de
Schuytgraaf en bijna twee keer zo klein als de huidige plek van KW37 op het Merwedeterrein.
Voor de Scouting en de Kynologenvereniging heeft de komst van KW37 desastreuze gevolgen.
Voor de meer dan 250 kinderen van de Scouting is het veld de enige plek in de wijde omtrek
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GELUIDS- EN ANDERE OVERLAST
De activiteiten in de werkplaatsen lijken sterk op die van bouwvakkers, metaalbewerkers en
bosarbeiders. Het werk aan de reusachtige beelden uit metaal, steen of hout is verbonden met
geluidsoverlast die tot ver in de wijk hoorbaar zal zijn. Op het Merwedeterrein is sprake van allerlei
lawaaiige zaag-, slijp- en booractiviteiten. Rond de werkplaatsen is het een rommeltje vanwege
de opslag van roestig metaalschroot, hout, steen, plastic en andere materialen. De combinatie
van wonen en werken past beter op een industrieterrein dan op een steenworp afstand van een
woonwijk. Bovendien is dit alles in strijd met het ‘groene’ bestemmingsplan.
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