
De komende 2 jaar krijgt u tijdelijk nieuwe buren. Kunstwerkplaats Schuytgraaf, ook bekend als KW37, komt hoogst-
waarschijnlijk naar Presikhaaf. Ongeveer 7 kunstenaars komen de komende 2 jaar op een deel van het braakliggende 
gebied tussen de Merwedestraat, de Eemslaan en de IJssellaan wonen en werken. Dit gebied wordt ook wel Merwede-
terrein genoemd. De gemeente en de kunstenaars maken op dit moment afspraken over het gebruik van het terrein.

SAMEN MET PRESIKHAAF
De kunstenaars willen de inwoners van Presikhaaf graag 
bij hun activiteiten betrekken. Dat deden zij in Schuytgraaf 
ook. Veel bewoners van Schuytgraaf vinden het dan ook 
jammer dat de kunstenaars vertrekken. KW37 heeft vóór 
de tijdelijke plek in Schuytgraaf ook gebruikgemaakt van 
Koningsweg 37 (vandaar de naam KW37) en de 
Saksen-Weimar kazerne. Ook dat waren tijdelijke plekken.

PLAATSMAKEN EN VERHUIZEN
Met KW37 is afgesproken dat zij van hun plek in 
Schuytgraaf zullen verhuizen vanaf het moment dat er 
begonnen wordt met de bouw van huizen. Het moment 
dat er gestart wordt met de voorbereidingen van de 
bouw van huizen is september 2018. De verhuizing van 
de kunstenaars zal half augustus starten. De kunstenaars 
komen met hun mobiele woonwagens en caravans op het 
Merwedeterrein wonen. Ook nemen ze enkele mobiele 
werkruimten mee. 

TIJDELIJK CREATIEVE BUREN
Flyer verhuizing KW37

KENNISMAKINGSBIJEENKOMST OP 23 AUGUSTUS 
De kunstenaars van KW37 moeten hun plek in Schuytgraaf 
verlaten vanwege de geplande woningbouw daar. Zij zijn het 
afgelopen jaar hard op zoek geweest naar een nieuwe plek. 
Een definitieve plek hebben ze jammer genoeg niet gevonden. 
Wel heeft de gemeente aangeboden dat KW37 tijdelijk naar een 
deel van het Merwedeterrein mag verhuizen. Doordat pas kort 
geleden voor deze plek is gekozen, is er geen tijd geweest om 
vooraf uitgebreid met de omwonenden te spreken. Misschien 
overvalt dit nieuws u nu wel. Dat vindt de gemeente erg jam-
mer en daarom vindt de gemeente het extra belangrijk om u 
via deze flyer te informeren. Ook wil de gemeente u binnenkort 
op een goede manier met de nieuwe bewoners laten kennisma-
ken. Wilt u weten wie uw nieuwe buren zijn en wat zij doen? 
Kom dan op 23 augustus van 19.30 - 22.00 uur naar de kennis-
makingsbijeenkomst in MFC Presikhaven.

KW37: BIJZONDER VOOR ARNHEM 
Met deze verhuizing kan KW37 in Arnhem blijven. 
De gemeenteraad vindt dat belangrijk omdat de KW37 de 
wijk in haar kunst- en cultuuractiviteiten betrekt. 
Daarom is KW37 belangrijk voor zowel de wijk als de stad. 
De gemeenteraad heeft om die reden de wethouder in juli 
gevraagd om een nieuwe plek te zoeken. 

MERWEDETERREIN IS EEN GESCHIKTE 
TIJDELIJKE PLEK
Bij de zoektocht naar een geschikte plek is gekozen voor 
het Merwedeterrein omdat het terrein nu leeg staat, 
eigendom is van de gemeente en meteen beschikbaar is. 
Bovendien kunnen de kunstenaars een positieve bijdrage 
leveren aan Presikhaaf en andere omliggende wijken, zo-
als ze dat ook in Schuytgraaf hebben gedaan. De verhui-
zing van KW37 naar Presikhaaf betekent niet dat zij hier 
voor altijd kunnen blijven. Zij komen nu tijdelijk, voor 2 
jaar. De gemeenteraad moet nog besluiten wat er daarna 
definitief met het Merwedeterrein gaat gebeuren. Hier 
wordt de komende twee jaar samen met diverse betrokke-
nen een plan voor gemaakt. 



Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan contact op met het Team leefomgeving 
Presikhaaf of bel met 0900-1809.

ONTMOET ALVAST 2 NIEUWE TIJDELIJKE BUREN!

   Piet

   Wie ben je? Hallo, nieuwe buren, mijn naam is Piet, ook wel bekend  
   als ‘ze P’ (www.zepworks.nl) beeldhouwer in steen, hout, metaal en  
   kunststof. Ik maak gedenk(graf)monumenten, decors en grafische 
   ontwerpen. Ook ben ik één van de makers van ‘t feestaardvarken. 
Wat doe je bij KW37? Ik ben één van de oprichters van de KW37 woon en werk 
gemeenschap, dus woon en werk er met zorg voor natuur. Verder werk ik in de beeldhouw-
werkplaats en ben imker. Heb een atelier voor steen en hout.
Waar woon je in? Een geschakelde keet, van 2 woonwagens groot, die tegen elkaar 
geschoven worden tot een huisje van 35m2.
Wat neem je mee naar Presikhaaf? Huis en haard, atelier, beelden, bijenstal ideeën om 
wilde tuin aan te planten voor vlinders, bijen, vogels, egels enz. en goede zin  
Wat heb jij Presikhaaf te bieden? Ik heb Presikhaaf al wat geboden: Zo heb ik de Chuck 
a Luck in Park Presikhaaf geplaatst. Samen met collega’s heb ik speeltoestellen voor Park 
Presikhaaf gemaakt. 
De kindertekeningtotempaal is bijvoorbeeld van mijn hand. Straks ga ik aan de slag met 
de aankleding van het terrein met kunst en beelden van diverse formaten en materialen. 
Kennis over beeldhouwwerk en mijn kennis over diverse materialen deel ik graag. 
Kom gerust een kijkje nemen bij de kunstwerkplaats als we gesetteld zijn.  
Wat voor een buurman ben jij? Een goede

   Dijanne

   Wie ben je? Hai Ik ben Dijanne van Engelen, moeder van een dochter van 20. Van beroep danser en choreograaf. Ik  
   ontwikkel dansvoorstellingen op locatie met profs, amateurs en met scholen. Via paardenschool De AutarK in Natural  
   Horsemanship leren 30 kinderen over paarden. Ook beschik ik over een mini-theater voor onder andere het sprookjes  
   festival, theater, dans en muziek. Iedere maandag dansen er mensen met een beperking de sterren van de hemel.   
Wat doe je bij KW37? Zo’n 26 jaar geleden was ik één van de grondleggers van KW37. Ik breng in dit kunstenaars initiatief de sociale 
interacties op gang. Dit doe ik door het opzetten van projecten waarin ik verschillende mensen uit de directe omgeving betrek. Want 
mensen zijn de bron van mijn inspiratie!
Waar woon je in? Ik woon samen met mijn dochter in huisjes op wielen lang en smal en heel gezellig. Daartussen staat het theater dat 
tevens mijn atelier is. We hebben 6 paarden, grote en kleine door elkaar. Twee poezen en een konijn die vormen mede ons gezinnetje. 
We houden enorm van het buitenleven. 
Wat neem je mee naar Presikhaaf? Een hele grote zak nieuwsgierigheid 
en een vergrootglas om de omgeving goed te leren kennen.
Wat heb jij Presikhaaf te bieden? Tijdens de verhuizing kan je al zien 
wat we te bieden hebben. Want geloof me, een verhuizing van 
woonwagens en mobiele woonwagens zie je niet iedere dag. Zodra we 
weer opgebouwd zijn en even hebben kunnen ademhalen, gaat de 
paardenschool weer open. Ik heb een erkend leerbedrijf waar je stage kunt 
lopen. Je kunt bij mij ook cursussen volgen in dans. En er is ruimte voor het 
ontwikkelen van jullie ideeën, dus kom gewoon langs en vertel ze me!
Wat voor een buurvrouw ben jij? Ik ben een openminded buurvrouw 
en ik vind mensen gezellig maar ik kan ook mijn privacy aangeven. Ik sta 
graag klaar voor een ander en ik vind het leuk om mensen wat dieper na 
te laten denken over hun bestaan.


