De verhuizing van de kunstenaars van Kunstwerkplaats 37 naar Arnhem-Zuid lijkt op een
onmogelijke missie uit te draaien. © Erik van 't Hullenaar

Verhuizing Kunstwerkplaats naar
Arnhem-Zuid twijfelachtig
ARNHEM - De kansen op een verhuizing van Kunstwerkplaats 37 (KW37) naar
de Drielsedijk in Arnhem-Zuid lijken te keren onder druk van het verzet uit
aangrenzende wijken.
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Een bewonersavond heeft onlangs nog eens duidelijk gemaakt dat onder de
bevolking van de wijken Elderveld en Elderhof amper draagvlak aanwezig lijkt voor
de vestiging van de kunstenaarskolonie op de locatie achter het terrein van
Kynologenclub Arnhem en omstreken.

Online bijeenkomst
Volgens een woordvoerder van de gemeente maakt verantwoordelijk wethouder
Cathelijne Bouwkamp na de kerstvakantie de definitieve balans op. Zij heeft wel
aangegeven dat op basis van de door 143 mensen bijgewoonde online bijeenkomst
de kansrijkheid van de locatie tussen sportvelden en Steenen Camer er niet groter
op is geworden.

Bouwkamp zoekt in opdracht van de gemeenteraad naar een nieuwe, blijvende plek
voor de Kunstwerkplaats. Deze zat jarenlang in nieuwbouwwijk Schuytgraaf, totdat
de locatie daar moest worden ontruimd voor woningbouw. Sinds twee jaar zit het
kunstenaarscollectief op een terrein aan het Marsdiep in Presikhaaf. In afwachting
van de vondst van een definitieve plek is het tijdelijk verblijf daar al tot juni volgend
jaar verlengd.

Sjeu in de buurt
Tijdens de online bijeenkomst hebben de kunstenaars een presentatie gegeven van
hun activiteiten, waarmee ze nu in Presikhaaf en eertijds in Schuytgraaf de nodige
sjeu in de buurt brengen. Niettemin gaf 93 procent van de aanwezigen desgevraagd
aan geen meerwaarde te zien in hun komst naar de Drielsedijk. Een nog iets hoger
percentage wijst het idee van de gemeente af om het collectief daar blijvend te
vestigen.
Heel verrassend is dat niet, want toen de gemeente eerder dit jaar liet weten de
mogelijkheid van een verhuizing van de kunstenaars naar de dijk te onderzoeken,
bundelde het verzet tegen die optie zich rap. Kynologenclub, scoutingclub en
wijkbewoners beschouwen het groene terrein als een welkome wandel-,
ontmoetings- en speelplek die ze niet graag opgeofferd zien.

Achter Intratuin
Mocht het college van burgemeester en wethouders begin volgend jaar besluiten de
Drielsedijk als optie te laten vallen, dan ligt volgens de woordvoerder de zoektocht
weer open. Raadslid Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderen Partij (AOP) vermoedt
dat de gemeente nog een locatie achter de Intratuin in de wijk Elsweide achter de
hand houdt, maar die is eerder als niet haalbaar afgedaan, onder meer vanwege de
slechte ontsluiting.
Wiggers, zelf in Elderveld woonachtig, heeft met collega Hans Eliëns van de Partij
voor de Dieren het voorstel gedaan om van de Drielsedijk af te zien. De
gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende maand.

