Update mogelijke verhuizing kunstwerkplaats KW37
naar Park de Steenen Camer
De inrichtingsschets van KW37
Beste wijkbewoners,
In de vorige uitgave van Elderveld Nieuws hebben wij u bijgepraat over de mogelijke verhuizing
van KW37 naar het grasveld (gemeenteveld) in het hart van Park de Steenen Camer. Eerder
beloofde wethouder Bouwkamp ons een uitgewerkt plan voor de inrichting en het gebruik van het
terrein. Wat wij onlangs kregen, was echter geen serieus plan, maar een fotocollage met
romantische sfeerbeelden en een inrichtingsschets die veel vragen oproept. Opnieuw houdt
Bouwkamp zich dus niet aan haar belofte. In deze update bespreken we hoe KW37 het grasveld
denkt in te richten. Tevens geven wij de tussenstand van onze petitie voor het behoud van ons
mooie landschapspark.

Hoe wil KW37 het veld inrichten?

Wat staat er in de inrichtingsschets en wat betekent dat voor de omgeving?
• Ruim een kwart van het huidige grasveld maakt plaats voor wooneenheden en werkplaatsen. In
de schets zijn die aangegeven met blokjes die we kennen uit het Monopoly spel. In werkelijkheid
zal het gaan om lawaaierige werkplaatsen, lelijke bouwketen, woonwagens, caravans, bouwsels,
rommelige opslag van materiaal en grote oppervlakten betonnen platen.
• In het midden van het veld komt een muziekkoepel, op de heuvel een tribune en daartussen een
ontmoetingsplein. En zo te zien nog twee beeldentuinen en een stukje speellandschap, waar de
Scouting overigens niets aan heeft, aldus voorzitter Jasper Wienk.
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Direct naast het trainingsveld van de Kynologenvereniging komt een lawaaierige
buitenwerkplaats. Dit maakt het trainen van honden bijkans onmogelijk, aldus de voorzitter van
deze vereniging. Ook de gepachte strook van circa 20 x 100 meter grasveld raakt de vereniging
kwijt; daar komen de toegangsweg, moestuin en kruiden/heesters. Deze strook heeft de
vereniging hard nodig voor speurtrainingen en als extra parkeergelegenheid tijdens grote
evenementen.
Ook buiten het gemeenteveld claimt KW37 ruimte. Op het voetbalveld van AZ 2000 is een
paardenwei ingetekend. En op twintig meter afstand van de achtertuinen van de Koewei komt
een Parlement. Je moet maar durven!
Andere elementen die we kennen van eerdere KW37-locaties zijn nog niet ingetekend, zoals
binnentheater, paardenstal, buitenbak, theetuin, landbouwvoertuigen, shovels, trailers en
busjes. Het wordt dus druk op het veld!
De fotocollage geeft geen informatie over het gebruik van het veld. Denk aan het lawaai van
kettingzagen en slijptollen. En aan muziekuitvoeringen, jeugdkampen, introductiedagen ArtEZ,
werkweek beeldhouwen, wood carving voor mannen en kampvuuravonden.
De belangrijkste toegangsweg voor bezoekers van evenementen loopt dwars door de met zorg
aangelegde biologische boomgaard. Dit gaat daar geheid zorgen voor overlast.

Al met al zal naar verwachting de helft tot driekwart van het huidige grasland plaats maken voor een
of andere vorm van bebouwing (inclusief muziektempel, ontmoetingsplein, tribune, wegen,
voertuigen, betonnen platen en beelden). Hiermee raakt de wijk haar populaire natuur-, wandelsport- en ontmoetingsveld kwijt. Zie onze video https://bit.ly/2UXRl4. De omwonenden krijgen te
maken met ernstige geluids- en andere overlast. De Kynologenclub vreest voor haar bestaan. En de
Scouting verliest haar enige speelveld in de wijde omgeving (zie ook vorige uitgaven van Elderveld
Nieuws, red.).

Hoe staat het met de petitie? De teller staat op ruim 1070!
In de vorige uitgave van Elderveld Nieuws vroegen wij u onze petitie voor het behoud van Park de
Steenen Camer te tekenen. De petitie is ook uitgezet onder de leden van de Kynologenvereniging en
de Scouting. Inmiddels hebben al meer dan 1070 wijkbewoners en leden van de genoemde
verenigingen de petitie getekend. Kennelijk heeft de mogelijke verhuizing van KW37 naar Elderveld
een gevoelige snaar geraakt. Op een geschikt moment zullen wij deze petitie aanbieden aan
burgemeester, wethouders en raadsleden. We hopen dan dat uw stem weerklank vindt.

Teken de petitie!
Heeft u onze eerdere oproep gemist en bent u ook tegen dit plan? Scan dan de QR-code met uw
mobieltje en u wordt direct doorgeleid naar de petitie.

Met vriendelijke groet, namens omwonenden van het veld,
Klaas Bosma, Hans Kuhlemeier, Jasper Wienk, Dick Roest en Rudi Hemmen

