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Voorwoord

Kunstenaarswerkplaats KW37: een woon-,
werk-, en ontmoetingsplek en al vijfentwintig
jaar een onmiskenbaar onderdeel van het
Arnhemse cultuurlandschap.
Het collectief is ooit ontstaan vanuit de
urgente behoefte aan betaalbare alternatieve
werkruimtes voor beeldhouwers, waarin zij in
vrijheid en zonder geluids- en stofoverlast aan
derden hun grootschalige werken zouden kunnen
realiseren. De reeds beschikbare atelierruimtes
in en rondom Arnhem konden toen niet aan
deze voorwaarden voldoen. Hierdoor bevond
de nomadische kunstenaarsgemeenschap zich
vanaf het begin aan de rafelranden van de stad,
waar zij nu al bijna drie decennia goed gedijt
in een klimaat van tijdelijkheid, dynamiek en
relatieve chaos, en tegelijkertijd blijft vechten om
een plek van enige permanentie te veroveren
in een omgeving die haar daarin niet altijd
ondersteunt.
In de afgelopen jaren zijn de bewoners
met al hun hebben en houden tweemaal
verhuisd: nadat zij in 1992 neerstreken op
een defensieterrein aan de Koningsweg,
verhuisden zij in 2005 naar de SaksenWeimar
kazerne in Arnhem Noord en in 2009 naar
het braakliggende terrein in Schuytgraaf.
Deze verhuizing werd gefaciliteerd door een
samenwerking tussen KW37, gemeente Arnhem,
Volkshuisvesting en Stichting Atelierbeheer
SLAK. Vanuit gemeente Arnhem werd de wens

uitgesproken dat de kunstenaars deze stille
nieuwbouwwijk nieuw leven in konden blazen
door een infusie van kunst, cultuur en diversiteit.
Het doel van dit sociaal-culturele experiment
was het realiseren van een wisselwerking
tussen de kunstenaars en de wijkbewoners en
het voortdurend opzoeken van de grens tussen
wat wel en niet kan. Inmiddels negen jaar later
staat een derde verhuizing voor de deur: in de
zomer van 2018 dient het collectief het terrein
verlaten te hebben, de plaats van bestemming
is nog onzeker. Met dit in het vooruitzicht wil
KW37 niet alleen het belang van een eigen plek
onderstrepen, maar ook de aandacht vestigen
op het sociaal-culturele belang van vrijplaatsen
in het algemeen en de pioniersrol die dergelijke
collectieven hebben in het ontwikkelen en
stimuleren van het stedelijke klimaat.
KW37 heeft zich altijd hard gemaakt voor
uitwisseling, samenwerking en dialoog,
zonder daarbij in te leveren op het gebied van
kwaliteit, tegendraadsheid en een sterk eigen
identiteit. Door de jaren heen leidde dit tot een
aantal zeer waardevolle samenwerkingen met
onder andere gemeente Arnhem, Stichting
SLAK, Volkshuisvesting en maatschappelijke
organisaties in de wijk. Experimentele vrijheid,
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid staan
hoog in het vaandel: door het op vernieuwende
wijze combineren van wonen en werken op
een terrein met onbegrensde mogelijkheden
ontstaat er een kleurrijk klimaat van wederzijdse
kruisbestuiving en inspiratie. De kracht
van dit bijzondere collectief ligt niet alleen
besloten in het decennialange samenwerken
dat zij onderling en met externe partijen tot
op heden doet, maar ook in het gezamenlijk
dragen van verantwoordelijkheden en lasten,
waardoor de kunstenaars zichzelf kunnen
ontplooien én bedruipen. Het resultaat is een
heuse kunstenaarsbiotoop waarin het publiek
uitgenodigd wordt om kennis te maken met
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brug in de beeldentuin
bijzondere woon-en werkvormen, te genieten
van uiteenlopende producties en voorstellingen,
en om de eigen creativiteit aan te wakkeren.
De ambities van KW37 zijn door de jaren
heen onverminderd gebleven. Zo is het
kunstenaarscollectief gestaag uitgegroeid tot
een lokale en (inter)nationale broedplaats voor
experiment en ontwikkeling op het gebied van
kunst, cultuur en vaardigheden. KW37 wil een
voedingsbodem zijn voor nieuwe kunstvormen,
waarbij multidisciplinariteit, het verlaten van
gebaande paden en het opzoeken van grenzen
voorop staan. Om dit te kunnen realiseren is
er op tweeledige wijze ruimte nodig: enerzijds
is dit ruimte in de vorm van een terrein (met
faciliteiten op campingniveau), waar de
kunstenaars daadwerkelijk kunnen fungeren
als experimentele pioniers die naar eigen
invulling kunnen leven, werken en vormgeven.
Daarnaast gaat het om ruimte in de vorm van
relatieve permanentie: alleen door continuïteit
kunnen de opgebouwde kennis en uitwisseling
tussen bewoners, samenwerkingspartners en
publiek hun vruchten afwerpen, en de sociaalculturele functie van de vrijplaats structureel
bestendigd worden. Het zorgvuldig opgebouwde
contact met de nabije omgeving vormt immers
een belangrijke factor in het stimuleren van
maatschappelijke draagkracht en daarmee het
voortzetten van de activiteiten op het terrein.
In het licht van de aanstaande verhuizing
verschijnt deze publicatie, waarin KW37
zichzelf wil presenteren als een gedreven
collectief bestaande uit geïnspireerde
individuen. Het doel is om inzicht te geven
in de beweegredenen en de daadkracht die
de leden de afgelopen jaren ten toon hebben

gespreid, de talloze projecten die zij in vele
samenwerkingen hebben gerealiseerd en om
hun visie voor de toekomst op heldere wijze te
formuleren. KW37 wil evalueren op de wens die
in 2009 bij hen is neergelegd vanuit gemeente
Arnhem, in hoeverre zij hieraan hebben
beantwoord en hun culturele waarde voor de
wijk en haar wijde omgeving aantonen. Hoewel
de fysieke plek in Schuytgraaf hiermee niet
behouden zal blijven, worden zo het immateriele
gedachtengoed en de levenskracht van KW37
gebundeld om op een nieuwe plek wederom tot
bloei te komen.
In de hier navolgende hoofdstukken zijn de
leden van KW37 aan het woord over hun eigen,
in de Schuytgraaf, gerealiseerde werk en
wordt aandacht besteed aan de verschillende
initiatieven. Het nawoord schetst een korte
evaluatie van het geheel.
De leden van KW37 zijn Arild Veld, Anne Marie
Vermeer, Dijanne van Engelen, E. Pietersen,
Gert-Jan van Dunnewold, Ivy van Engelen,
Jerome Symons, Lilian Kraus, Niels van
Bunningen en Stefijn Lehr.
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Arild Veld

2009 – 2010
In oktober 2009 verhuisde ik naar het terrein in
Schuytgraaf vanaf de Saksen Weimar kazerne,
en plaatste ik mijn verrijdbare wagens in de
kale klei. Na mijn aankomst maakte ik mijn rvs
motorfiets, die als monument voor schrijfster
Anna Blaman in Rotterdam werd geplaatst.
In de loop van 2010, na het neerdalen van
het eerste verhuisstof, hield ik mij bezig met
de vormgeving van het terrein: zo begon
ik met de bouw van mijn werkplaats, de
noodzakelijke aanleg van sloten en een vijver,
en maakte ik een begin met de beeldentuin.
2011 – 2012
Door de verkoop van mijn sculptuur SHE
aan de Dru fabriek in Ulft kon ik een shovel
kopen, die onmisbaar is gebleken voor veel
klussen, evenementen en ander noodzakelijk
onderhoud op het terrein. Niet
alleen is de doorgaande weg
hierdoor begaanbaar gebleven,
maar zo hebben we gezamenlijk
ook het terrein kunnen beplanten

met talloze wilgen en kon ik hoogteverschillen
en taluten creëren.
Samen met Louis Gerards startte ik met
de bouw van openluchtpodium De Blauwe
Kikker. Het eerste optreden volgde het jaar
erop en vond plaats in de vrieskou. Dit
moment is het startsein geweest van een
reeks van gemiddeld zes zondagen per jaar,
waarop uiteenlopende muzikale optredens
en andere voorstellingen te beleven waren.
Tijdens deze Blauwe Kikker-zondagen
houd ik me bezig met de aankleding en de
entourage en werk ik mee in de terreinkeuken
om iedereen van een smakelijke maaltijd te
voorzien. Op het terrein realiseerde ik een
sauna en een buitenbad en deed ik mee aan
het project Bottom Up: het verhaal van de
Kunstwerkplaats.

rotondekunstwerk, Malburgen, 2017

Ankers in Zicht, 2017
Omnibus, 2015

Eenzaam avontuur Anna Blaman, 2010

rotondekunstwerk, Malburgen, 2017

2013 – 2014
Mijn sculptuur Ammoniet werd verkocht en ik
exposeerde het werk Reizen door een Tijdlijn in
Avegoor, Ellecom. Twee opdrachten resulteerden
in de beelden Paard van Fred en Kraanvogel
(2014). In samenwerking met Arnhemse
Uitdaging, een bemiddelingsbureau in vraag
en aanbod van geld, materialen en mankracht,
realiseerde ik een zij-ingang voor het terrein,
om zo de toegankelijkheid vanuit de wijk en
de leefbaarheid van het terrein aanzienlijk te
verbeteren.
2015 – 2016
Vanuit gemeente Nijmegen kreeg ik de opdracht
om een ankerkunstwerk te maken, met de
bedoeling het werk uiteindelijk op de kade te
plaatsen. Tevens werd het werk Schelp verkocht.
In 2016 nam ik deel aan enkele belangrijke
exposities, zoals Wilgengaarde, Kunstbeurs
Rotterdam en in Fort Sabina in Zeeland. Op
het terrein gaat het Man Cave-project van start
waarbij de Kunstwerkplaats fungeert als een
ontmoetingsplek voor mannen uit de wijk, waar

Freddie’s horse, 2014

hen de mogelijkheid wordt geboden om onder
begeleiding van de kunstenaars hout en staal te
bewerken, vuur te maken en gezamenlijk te eten.
Tijdens een typische Man Cave-dag leren de
deelnemers lassen, werken met een kettingzaag
en realiseren zij gezamenlijk een kunstwerk.
2017
Het beeld Ankers in Zicht is voltooid en wordt
in de Waalhaven te Nijmegen geplaatst. Voor
het Park Immerloo Festival maak ik het object
Frameworx, en er vinden drie edities van Man
Cave plaats. Ambtenaren van gemeentes
Arnhem en Nijmegen krijgen een rondleiding
over het terrein. Op buitenpodium De Blauwe
Kikker vindt een Winterkikker-benefiet plaats met
een kunstveiling. Hier verkoop ik het paneel met
Inktvisvrouw en raamwerk. Op het terrein start
ik, samen met Freek en Michel, met de aanleg
van de moestuin. Na jarenlange experimenteren
met het verbouwen van groenten lukte het ons
een werkelijk epische tuin des overvloeds te
realiseren (zie p.34).
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5.

In het vroege voorjaar van 2010 arriveerde ik met mijn dochter Ivy (geboren op
de vrijplaats aan de Koningsweg) onze wagens en onze dieren op het terrein in
Schuytgraaf.
Deze eerste periode stond in het teken van het opbouwen van onze woon- en werkplek en bogen we ons
gezamenlijk over de vraag hoe we als kunstenaarscollectief een culturele impuls konden geven aan de
nieuwgebouwde wijk. Als danser en choreograaf, beeldend kunstenaar en festivalorganisator zet ik mij
in om, vanuit de ruimte voor experiment en wederzijdse artistieke beïnvloeding die de Kunstwerkplaats
biedt, een gevarieerd aanbod van activiteiten neer te zetten. Zo verzorgde ik, kort na onze aankomst,
samen met Lilian Kraus een voorstelling, getiteld Bruidjes, ter viering van de oplevering van het nieuwe
Singel Kwartier. In dit jaar vonden ook de eerste edities van het Sprookjesfestival in Arnhem en het Tria
Fata Festival in Oosterbeek plaats, waar ik beide als organisator aan deelnam vanuit de overkoepelende
organisatie Tria Fata.

1.

1. Onbewoond eiland workshop,
jongleren bo, 2014
2. Het Hart theater, lowlands,
2011
3. Moerashoeders, park
Lingezegen, 2016
4. Openingsvoorstelling,
Singelkwartier, 2012
5.Moerashoeders, park
Lingezegen, 2016
2.

3.

Dijanne van Engelen

4.

Sinds 2011 vindt jaarlijks de introductie van
ArtEZ plaats op het terrein. Voor dit grootschalige
evenement met 350 nieuwe studenten ondersteun
ik niet alleen in de logistiek, maar organiseer
ik eveneens dansworkshops en neem ik de
deelnemers mee de wijk in.
De samenwerking die hierdoor is ontstaan tussen
de kunstacademie, haar studenten en onze
kunstenaars heeft tot verrassende en inspirerende
resultaten geleid.

hen te verzorgen en te berijden. Kleinschaligheid,
intuïtie en verbinding vormen hierin kernwaarden.
In 2014 begon Park Lingezegen met het aanleggen
van moerasgebieden. Aan mij werd gevraagd
een beeld voor hen te maken, wat resulteerde
in De Moerashoeders. Op acht meter hoge
boomstammen staan drie koppen van 3 x 3 meter.
Het beeld is voltooid in 2016 en vormt nog steeds
het uitgangspunt voor diverse educatieve projecten
voor kinderen uit de omgeving.

Ondertussen worden de banden met lokale
organisaties zoals het Kunstbedrijf,
de wijkvereniging en het wijkplatform sterker, en
worden er plannen gesmeed voor gezamenlijke
projecten die in de wijk worden gedragen.
Het theater De AutarK wordt in 2012 gebouwd
en biedt een platform voor later te ontwikkelen
activiteiten, zoals mijn massagepraktijk Eywa en
cursussen op het gebied van dans en theater.
Eywa ben ik in 2015 gestart en in het eerste jaar
bezochten zo’n tachtig mensen de Kunstwerkplaats
om gemasseerd te worden. Het theater is ook
het kleurrijke decor voor gezamenlijke diners met
de wijk en een groot aantal voorstellingen en
optredens, vaak in samenwerking met de Arnhemse
scholen. Niet lang daarna maak ik concrete stappen
tot het oprichten van mijn paardenschool De AutarK
Natural Horsemanship.
Hier komen kinderen uit de omliggende wijken
naartoe en worden zij spelenderwijs begeleid in
het leren begrijpen en aanvoelen van de dieren,

In 2016 is de eerste editie van Zuid aan Zee
een feit, een samenwerkingsproject met Olga
Lozeman (Kunstbedrijf Arnhem) en Artiance
Alkmaar. In ditzelfde jaar besluit ik om mij
voornamelijk te richten op mijn lichaamswerk en
mijn paardenschool. De lessen en massages
worden druk bezocht door mensen vanuit de
wijde omgeving van Arnhem en er ontstaan zelfs
wachtlijsten. Door het doen van vervolgopleidingen
op het gebied van natural horsemanship en
academische rijkunst blijf ik mij verder ontwikkelen
in dit werkveld. Dit stelt mij ertoe in staat om het
cursusaanbod te specialiseren en mijn rijschool uit
te breiden met nieuwe dieren en extra (privé)lessen.
Naar aanleiding van de introductieweken van ArtEZ
is er een groep van tien cursisten ontstaan, die
wekelijks danslessen en workshops bij me volgen.
Mijn hoop is dat ik mij in de toekomst kan blijven
ontplooien in al deze activiteiten, als zelfstandig
ondernemer én als lid van KW37.
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Gert-jan van Dunnewold
5.

1.

2.

3.

4.

6.

Mijn lidmaatschap van KW37 begon in 2007, toen het beeldhouwerscollectief nog gevestigd was
op het terrein van de Saksen Weimar kazerne. In dat jaar startte mijn samenwerking met Jeroen
Compagne, die daar al een werkplaats had, onder de naam Beeldhout. In de hierop volgende jaren
hebben we zowel gezamenlijk als zelfstandig veel projecten en werken binnen én buiten Arnhem
gerealiseerd, waarvan een groot deel te zien en te beleven is in de openbare ruimte. Flora en fauna
zijn veelvoorkomende en herkenbare motieven in onze houten sculpturen, net als een duidelijke
voorliefde voor recycling en duurzaamheid.
Zo maakten we de sprookjesboom in het
vernieuwde Park Presikhaaf, de TandenborstelGiraffe Schommel (2008) en de karakteristieke
banken (2016) bij de ingang in Immerloo Park,
en in Malburgen-West de Reizende Tuin en het
vikingschip (dat later is verhuisd naar De Nieuwe
Hommel). Voor de Witte School werden we in
2008 door Gemeente Arnhem gevraagd een
ontmoetingstotem te bouwen, vanwege de aanleg
van de Groenste Speelplek. In deze totem zijn
verschillende natuurthema’s en diervormen
verwerkt, waaronder een kikker, vlinders en diverse
kevers. Na het afbranden van de Witte School in
2009 maakten we van een nabijgelegen, eveneens
afgebrande oude boom, een monument in de vorm
van een boekenbank.
Na de verhuizing naar Schuytgraaf werd
Beeldhout door Hendriks Bouwgroep gevraagd
om picknicktafels en een logo te maken voor
het nieuwe, tot appartementen omgebouwde
schoolgebouw Paleis op de Heuvel. Duurzaamheid
stond wederom centraal in deze opdracht: bomen
rondom het complex hebben we laten verzagen
en hiervan zijn zowel de meubels als het logo
gemaakt. Later zijn meer van deze picknicktafels
op verschillende locaties in de wijk Schuytgraaf
neergezet. In opdracht van Gemeente Elst hebben
we in 2011 twee natuurbelevingstotems en een
Romeinse zoekroute voor kinderen ontwikkeld
(het Coolnature project) in Park Lingezegen.

Gemeente Elst vroeg me eveneens in 2015 om de
beeldbepalende treurbeuk op de algemene
begraafplaats om te vormen tot een grafmonument.
Onder in de boom bevinden zich nissen waarin
bezoekers kaarsjes of andere aandenkens kunnen
achterlaten. In Park Sonsbeek plaatsten we in 2013
twee voetballende zwijntjes, in opdracht van Jeroen
Glissenaar, de parkbeheerder. Voor de wijk Alteveer
beeldhouwden we twee krokodillen, met een potlood
tussen hen in.
Eind 2015 stopte mijn samenwerking met Jeroen
Compagne en sindsdien werk ik zelfstandig als
beeldhouwer onder de namen Beeldhout en
Boom in Beeld. Dit geeft mij meer ruimte om ook
initiatieven op het terrein mede te ontwikkelen, zoals
de Mancaves en Sculpta. Verder ben ik betrokken
bij de Winter Arnhem-projecten van Willem Jacobs,
de aanleg van een mini-Italië in Musis Sacrum
ter ere van de Giro d’Italia, en de omvorming van
schoolplein tot park naast het Coehoorn park.
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1. Vikingschip, 2008
2. Sprookjesboom, 2007
3. Paleis op de heuvel opening, 2010
4. Vossenwip, 2012
5. Emmausschool eikenbladbank, 2013
6.Vikingschip, 2008

5.

Ivy van Engelen
Ik ben geboren aan de Koningsweg
37 in Arnhem als dochter van Dijanne
van Engelen en E. Pietersen, beide
initiatiefnemers van KW37. Mijn
hele leven heb ik doorgebracht
op de vrijplaatsen waar het
kunstenaarscollectief gedurende haar
bestaan is neergestreken.

1.

2.

3.

1. Carnivale bely dance, 2016
2. Just a girl, 2017
3. Car trash, Frankrijk, 2014
4. WK living statue, Marilyn
Monroe 2017
5. Flatliner, Barcelona, 2015.

4.

Opgroeien op zulke bijzondere plekken
was niet alleen voor mij een prachtige
ervaring, maar ook voor mijn vrienden en
klasgenoten die altijd met veel plezier bij
mij thuis kwamen. Door de jaren heen heb
ik aan veel evenementen deelgenomen
die vanuit KW37 en door mijn moeder
zijn georganiseerd op en rondom het
terrein in Schuytgraaf. Zo heb ik tijdens
het Sprookjesfestival samengewerkt met
Dabee Theater en liep ik stelten met een
zelfgemaakt kostuum. Gedurende de
Talentenfeesten van 2013 en 2014 maakte
ik hennatattoos, hielp ik bij de opbouw
van kramen en verkocht ik appels. Samen
met een vriend organiseerde ik in 2014
een freerunactiviteit op het terrein, waar
zeer veel kinderen uit de wijk aan hebben
deelgenomen. In ditzelfde jaar ontwikkelde
ik een eigen theatervoorstelling in Theater
De AutarK, die ging over een klein meisje
dat een reis maakte vanuit de hemel naar de
aarde. Mijn moeder heeft op het terrein haar
eigen paardenschool De AutarK Natural
Horsemanship van waaruit zij ponykampen
en wekelijkse cursusdagen organiseert.
Tijdens deze ponykampen assisteer ik haar
bij de organisatie en de activiteiten die
plaatsvinden.

Zelf ben ik actief als fotografe, model en
levend standbeeld. Een hoogtepunt voor mij
was een samenwerking met Anya Janssen
voor het boek en gelijknamige schilderij
The Shapeshifter. In dit project stond ik
model en gaf ik interviews ter inspiratie.
Daarnaast liep ik tussen 2010 en 2015
mee als model tijdens afstudeershows van
ArtEZ op de Mode Biënnale voor onder
andere Yiju Chin en Simion Morris en was
ik fotomodel voor ArtEZ fotografiestudenten
en de Fotovakschool in Venlo. Als
zelfstandig fotografe doe ik onderzoek naar
uiteenlopende onderwerpen, waaronder
de natuur, portretten en mensen met
een huidafwijking. Voor een bedrijf
gespecialiseerd in levende standbeelden
doe ik opdrachten in binnen- en buitenland,
en deed ik mee met het WK Living Statues
in Arnhem en een internationaal festival in
Boekarest.
Momenteel ben ik derdejaars student aan
het CIOS in Arnhem en volg ik specialisaties
richting Buitensport, gezonde leefstijl en
personal training. Afgelopen zomer werkte ik
drie weken bij een buitensportbedrijf in de
Ardennen en op dit moment werk ik als
personal trainer, waarbij ik een bootcamp
voor mensen met Diabetes type twee heb
opgezet in de wijk Schuytgraaf. Met hen ga
ik de uitdaging aan om in twaalf weken hun
medicatie omlaag te krijgen, hun gewicht te
verminderen en hun conditie te verbeteren.
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1.

2.
1. Freeflow, trapeze-act, 2005-2010
2. TinaTheemuts met ”hightea 4 two or
three”, 2009 tot heden
3. De Spreukenaar, steltenact, 2010-2015
4. TinaTheemuts, 2013
3.

4.

5. ”Mosje”, gespeeld oa in
Singapore Israel & Nederland.
2017

Via vele omwegen ben ik terecht gekomen bij
KW37.
In mijn jongere jaren had ik een bijbaantje als
tekenmodel, tot ik in aanraking kwam met een
steltenperformance van een Duitse rondtrekkende
groep artiesten. Onmiddellijk heb ik me bij hen
aangesloten en leerde ik om stelten te maken en te
lopen. Niet lang daarna ontdekte ik mijn interesse
in het maken van kostuums en het ontwikkelen
van voorstellingen, die altijd handelden om mijn
fascinatie voor dagelijkse gebeurtenissen en het
uitvergroten daarvan. Doordat ik in aanraking
kwam met luchtacrobatiek en partneracrobatiek
werd ik verder gestimuleerd tot het maken
van voorstellingen, eerst onder de naam de Vierde
Wereld en nu als Lilianspeelt.
Momenteel ben ik voornamelijk actief als levend
standbeeld, cateraar, docent in de circuskunsten,
organisator van (kinder)feesten op het terrein, en
als co-organisator van activiteiten op buitenpodium
de Blauwe Kikker.
De eerste zomer in de Schuytgraaf ben ik vanuit
mijn sfeervolle woonwagen begonnen met het
organiseren van eetontmoetingen: het uitnodigen
van geïnteresseerden uit de wijk en verdere
omgeving, die rondom een lange tafel met elkaar
een eenvoudige maaltijd deelden en in gesprek
traden. Deze ontmoetingen vormden de basis van
het contact met onder andere de wijkvereniging en
buurtbewoners, van waaruit talloze activiteiten zijn
voortgekomen.
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Lilian Kraus
Denk bijvoorbeeld aan fiets- en bloesemtochten,
festiviteiten bij de oplevering van woningen
door Volkshuisvesting, het Talentenfeest en
rondleidingen door de beeldentuin.
Diverse keren hebben mijn ‘typetjes op stelten’
voor een theatrale omlijsting gezorgd en heb ik
meegewerkt aan voorstellingen voor onder andere
festival Hoogte80 en Theater De Plaats. Door
het organiseren van kinderfeestjes op het terrein
begeleid ik de kinderen in het ontdekken van hun
eigen creativiteit, op een plek waar ruimte is voor
vrijheid, zelfstandigheid en experiment. Activiteiten
zijn bijvoorbeeld het leren van vuur maken, brood
bakken, badschuim maken en in het buitenbad,
yoga, acrobatiek en speurtochten. Tijdens
deze tochten leren de kinderen om zo objectief
mogelijk te kijken, zonder het formuleren van
waardeoordelen en zich te richten op de ervaring
van het observeren.

Niels van Bunningen

5. A sick man’s dream, 2012
1.

2.

3.

Ruim zes jaar geleden, een jaar voor mijn
afstudeerperiode richting Vrije Kunst aan
ArtEZ, startte ik met de bouw van mijn
werkplaats en startte mijn lidmaatschap van
Kw37.
Deze aansluiting is cruciaal gebleken voor de
ontwikkeling van mijn kunstenaarschap. Niet
alleen stelde dit mij ertoe in staat om me te
omringen met ervaren en gedreven collega’s
binnen een inspirerend collectief, maar ook om in
het toenmalige culturele klimaat, dat sterk bepaald
werd door crisis, bezuinigingen en schaarste, de
lasten laag te houden en zo – onafhankelijk van
subsidies of uitkeringen – mijn werk en werkplaats
verder te ontwikkelen.
Het was voor mij een uitgelezen kans om in
zo’n unieke woonwerksituatie mijzelf als jonge
beeldhouwer te kunnen profileren en op de
culturele kaart te plaatsen. Waar ik in eerste
instantie veel tijd heb besteed aan het opzetten
van mijn basale voorzieningen, heb ik mij de
afgelopen jaren nog veel meer kunnen richten
op mijn bijdrage aan KW37 en de verdere
ontwikkeling van dit collectief als onmisbaar
onderdeel van het Arnhemse kunst- en
cultuurklimaat.
Mijn afstudeerwerk A Sick Man’s Dream was de
eerste grote bijdrage vanuit mijn werkplaats. In
nieuw geplaatste kantoorunits realiseerde ik deze
grote beeldengroep, naar aanleiding waarvan ik
in 2012 werd uitgenodigd voor twee prestigieuze
exposities, namelijk Best of Graduates (een
selectie van tien nieuwe,

4.

veelbelovende Nederlandse kunstenaars) door
Galerie Ron Mandos, en Nieuwe Oogst door
Galerie Bart.
Sindsdien heb ik regelmatig geëxposeerd,
met als toonaangevende momenten de
Biënnale Gelderland (Nijmegen 2014), mijn
solotentoonstelling Back to the Foundry
in de voormalige Nijmeegse bronsgieterij
(2014) en Donnerwetter Day (Arnhem 2016).
Daarnaast heb ik meegedaan aan twee Artist
in Residenceprogramma’s, getiteld Origin of
Art (Beelitz 2013) en de European Exchange
Academy (Overtoom 2011). Ter begeleiding van
mijn solotentoonstelling is de overzichtspublicatie
A Sick Man’s Dream verschenen.
Op het moment werk ik aan de uitvoering van
mijn ontwerp voor de Prins Bernhard Cultuurprijs,
Pauwenveer 2018.
Enkele hoogtepunten uit mijn lidmaatschap van
KW37 zijn:
• mentor Zuid aan Zee 2016;
• organisatie en deelname beeldhouwerssymposium Sculpta 2015, 2016 & 2017;
• organisatie Beunfest festival 2016 samen met
Annemarie Vermeer;
• organisatie en workshop docent lassen/metaal
Mancave.
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1. verval, 2008
2. The, last resort deus-ex machina
machine, 2007
3. Werkplaats-heropening/Beunfest,
2016
4. Mentorschap zuid aan zee, 2012

1.Nature, 2016;
2.Headache, 1999
3.Sunqueen, beewax, 2014
4.Tribal rage, 2015
5.Rotonde, Schuytgraaf, 2015
6.Beehive
7. Een van de 16 tekens op de
Compostella-pad, 1999

1.

6.

2.

E.Pietersen

WWW.ZEPWORKS.NL

Vijfentwintig jaar geleden was ik betrokken bij
het in leven roepen van KW37.
Destijds beantwoordde de oprichting van
ons kunstenaarscollectief aan een dringende
behoefte om geschikte werkruimtes te vinden
voor beeldhouwers, aangezien de bestaande
ateliers zich niet leenden voor het maken
beeldhouwwerken van een dergelijk kaliber
en de geluids- en stofoverlast die hierbij hoort.
Zelf ben ik beeldhouwer in onder andere hout,
brons en steen en ontwerp en vervaardig ik
grafmonumenten. In mijn sculpturen maak
ik combinaties tussen een eigen grafische,
veelal stripachtige beeldtaal en meer klassieke
motieven als iconen en symbolen. Mijn liefde
voor het traditionele beeldhouwen vertaalt zich
naar het gebruik van klassieke materialen.
3.

5.

4.

Mijn werk is in zowel nationale als internationale
collecties opgenomen, waaronder in Litouwen,
Apeldoorn en het Groninger Museum. In Arnhem
zijn mijn ontwerpen en werken op diverse
plekken terug te vinden. Zo plaatste ik tijdens
Sonsbeek ‘16: transACTION mijn grote houten
sculptuur Nature – een beeld van Moeder
Natuur, in wiens buik een bijenvolk haar intrek
had genomen – ‘illegaal’ op de wandelroute.
Voor de eco-fietstunnel in de wijk Schuytgraaf
ontwierp ik een tegeltableau met fietsende
figuren en op twee grote rotondes plaatste
ik grote wijknaamborden. Op mijn verzoek

beplantte gemeente Arnhem de rotondes met
fruitbomen, waardoor er inmiddels een echte
boomgaard met oud Hollandse hoogstam
fruitbomen en een bijenstal zijn gerealiseerd.
Verder ben ik actief als adviseur en restaurateur
van beelden in de openbare ruimte voor
gemeente Arnhem. Diverse bekende
kunstenaars zoals Maria Roosen en Pjotr Muller
schakelen mij in als kunstuitvoerder; zo is het
Aardvarken van Florentijn Hofman door Jobart
en mijzelf uitgevoerd.
Op de kunstwerkplaats heb ik mij ontwikkeld tot
biologisch-dynamisch bijenhouder. Achter mijn
werkplaats staat een vijftal bijenkasten in diverse
experimentele uitvoeringen. Door een speciaal
aangelegde dracht- en andere beplanting heeft
zich een rijke biotoop kunnen ontwikkelen,
waarin onder andere egels, vogels, fazanten en
insecten hun plek hebben gevonden.
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7.

Pieter Pennings

In de zomer van 2010 heb ik samen met mijn
dochter Voske onze intrek genomen in de
units op het terrein van de Kunstwerkplaats.
Voor Stichting Atelierbeheer SLAK ben ik aan
de slag gegaan als beheerder van de atelierunits. Mijn bedrijf Pepercussie is in één van
deze werkruimtes gevestigd en biedt cursussen,
workshops en optredens met percussie aan.
Daarnaast bied ik mijn kennis en ruimte aan
als oefenruimte voor gelijkgestemde bands.
Mijn werkzaamheden en activiteiten op de
Kunstwerkplaats zijn in die zin tweeledig,
enerzijds met betrekking tot het
kunstenaarscollectief en anderzijds in relatie tot
mijn eigen bedrijf.
Op het terrein ben ik niet alleen bewoner
en muzikant, maar fungeer ik daarnaast
als contactpersoon voor alle huurders en
andere betrokkenen van de units en het plein.
Daaronder vallen ook Kinderopvang Skar, BSO
Kunstig en Zo en Jongerenwerk The Mall. Vanuit
al deze instanties is er door de jaren heen
veelvuldig gebruik gemaakt van de faciliteiten op
en rondom de kunstenaarswerkplaats. De unieke
combinatie van een ontmoetingsplein, ateliers,
werkplaatsen, een beeldentuin en keuken- en
vergaderfaciliteiten maakt het mogelijk om
bijzondere en zeer uiteenlopende bijeenkomsten,
optredens en exposities te realiseren.

De aanwezigheid van deze faciliteiten zorgt
ervoor dat samenwerkingsverbanden met
bovengenoemde partijen en wijkbewoners
makkelijk en impromptu kunnen plaatsvinden op
het terrein. Het zou fantastisch zijn om op
een nieuwe plek dergelijke faciliteiten weer
tot onze beschikking te hebben. Korte lijnen,
enthousiasme, improvisatie en vindingrijkheid
zijn niet alleen karakteristiek voor KW37, maar
ook voor de samenwerkingen die door de jaren
heen zijn ontstaan.
Het motto is “Dit is het, zo doen we het, wees
welkom en kom kijken en meebeleven!” Tevens
ben ik betrokken bij de programmering voor
openluchtpodium De Blauwe Kikker, waar ik
zelf ook workshops, lessen en optredens vanuit
Pepercussie heb verzorgd. In samenwerking
met de andere kunstenaars en de wijk draag ik
bij aan de organisatie en het verdere verloop
van evenementen als het Talentenfeest, het
Winterkikkerfeest ‘Ontvlam’, de introductiedagen
van ArtEZ, Man Cave en Zuid aan Zee.
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Stefijn Lehr

We hebben diverse (kinder)activiteiten
georganiseerd met zwaardvechten,
kindercircus, acroyoga, muziek maken,
knutselen, kostuums maken, theater maken,
fantasie spelletjes, broodbakken, rollatorrace,
etc.
Als beeldend kunstenaars namen ik en mijn
partner Mona Veld, beide deel aan Sculpta,
het jaarlijkse beeldhouwsymposium van
KW 37. Stefijn vervaardigde beelden van
hout of steen. Mona maakte kunstwerken
van diverse natuurmaterialen: cirkelvormige
mandala’s van bloemen en een spirituele
hut van wilgentakken en ander hout. Hierbij
stonden duurzaamheid, recycling en upcycling
centraal. Daarnaast zijn we actief in de tenten decorbouw en verzorgen we technische
ondersteuning bij festivals en producties.
Als leden van de bands HOTEL, Zool en
mariachi groep Terra Caliente speelden we
onder andere op Sonsbeek Theater Avenue,
Hoogte80 festival en op buitenpodium de
Blauwe Kikker.

Deze plek in Arnhem is een bijzondere mogelijkheid om duurzaam wonen
en werken te combineren in een natuurlijke omgeving waarin creativiteit
en samenwerking belangrijke waarden zijn. Zo is de wens om een
harmonieuze leefomgeving in te richten voor mens, dier en natuur een
belangrijke leidraad geweest bij zowel de inrichting als het gebruik van het
terrein. Dit resulteerde in het ontstaan van een divers ecologisch milieu
met een grote natuurlijke rijkdom en een diepgaande interactie met de
nabije en wijdere omgeving.

Door de jaren heen zijn door KW37 talloze
activiteiten georganiseerd waar buurtbewoners
en andere geïnteresseerden aan konden
deelnemen. Denk hierbij aan pizza’s bakken in
de houtoven, exposities, muziekoptredens en
jamsessies, filmavonden, feesten, kinder-en
jongerenactiviteiten, sport- en outdooractiviteiten
en yogaworkshops. Op verschillende manieren
hebben ook wij hieraan bijgedragen. Zo
verzorgden wij regelmatig rondleidingen door
de ecologische wilde plantentuin en moestuin,
waarin wij kennis over de natuur deelden en
mensen bewust maakten van de rijkheid van hun
omgeving.

4.

1. Tissue-act in kraan
2. Kindervoorstelling, ”Vleugeltje”
3. H80 festival
4. Sprookjesfestival
5. Bandrepetitie, Hotel
6. Tuin

Tijdens het jaarlijkse Lentefeest werd in
samenwerking met de buurt een markt
georganiseerd, waar zowel producten van
lokale boeren en telers werden verkocht als
ook zelfgemaakte of tweedehands artikelen.
Niet alleen verkochten we eigengemaakte
spullen en planten, tevens verzorgden we een
theatervoorstelling vanaf een zes meter hoge
kraan. Voor het jaarlijkse Sprookjesfestival
in Arnhem hebben we verschillende
kindervoorstellingen gerealiseerd met en voor
kinderen van drie tot tien jaar oud, waarbij de
werkplaats en de beeldentuin fungeerden als
decors.

1.

3.

6.

2.

5.
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De AutarK
Theater de AutarK is tot stand gekomen als
samenwerking tussen Dijanne van Engelen
en Volkshuisvesting Arnhem vanuit de wens
een culturele én educatieve voorziening voor
de mensen uit de wijk neer te zetten.
Op deze plek worden niet alleen cursussen in
dans en theater gegeven, maar er vinden ook
voorstellingen plaats die geïnitieerd zijn door
onder andere Tria Fata, Toneelgroep Schuytgraaf
en het Sprookjesfestival.
De AutarK is echter veel meer dan alleen een
theater: deze pop-up ruimte is zeer flexibel en
op ieder moment aanpasbaar aan de wensen
van het moment. Zo dient de AutarK ook als
vergaderruimte, dinerzaal en een plek voor
teambuilding-uitjes. Partijen die tot nu toe
gebruik hebben gemaakt van het theater zijn
onder andere Ondernemend Schuytgraaf,
Tennet, Arnhemse Uitdaging, Volkshuisvesting,
Portaal en de rotaryclub.
Een aantal keer per jaar huurt de wijk de ruimte
af voor grote verjaardagsfeesten, of wordt de
AutarK gebruikt als er kinderfeestjes op het
terrein worden gevierd en bij activiteiten rondom
Natural Horsemanship.
Daarnaast gebruikt Dijanne van Engelen de
ruimte als atelier waar zij danst, schildert
en sinds 2015 haar massagepraktijk Eywa
gevestigd heeft.

hun voorstellingen. Zo bezoekt al ruim zes jaar
een vaste groep mensen met een beperking
wekelijks deze workshops.
Met andere woorden, theater de AutarK vormt
een cruciale spil in de activiteiten die op het
terrein plaatsvinden door een flexibel platform te
bieden dat onbegrensd is in zijn mogelijkheden.
De toegankelijkheid en veelzijdigheid die worden
nagestreefd komen duidelijk naar voren in
de gerealiseerde voorstellingen, workshops,
educatieve projecten en samenwerkingen die
hier hun onderdak hebben gevonden.

Wekelijks faciliteert de AutarK cursussen voor
ruim vijftig mensen. Alle gegeven cursussen
beogen een intensieve begeleiding in het
ontwikkelen van eigenheid, zelfstandigheid en
intuïtie.
Zowel in de theater- als danscursussen vormt
improvisatie de belangrijkste drijfveer en
zijn het vergroten van de bewegingsvrijheid
alsmede het stimuleren van de fantasie zeer
belangrijke elementen. Zo leren de deelnemers
hoe ze zonder enige druk en met spontaniteit
een ongedwongen samenspel realiseren en
op theatrale wijze voorwerpen incorporeren in
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ArteZ Intro
Zes jaar lang hebben alle eerstejaars
studenten in de richtingen art&design,
conservatorium en dans&theater van
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten hun
introductieweek doorgebracht op het KW37terrein in Schuytgraaf.
Gedurende deze vier dagen maken de nieuwe
studenten niet alleen kennis met elkaar en
de vrijplaats; ze volgen eveneens talloze
workshops, krijgen en geven presentaties en
wordt hen de gelegenheid geboden om op deze
bijzondere plek samen te slapen, eten en de
start van hun nieuwe studie te vieren.
De aantrekkingskracht van de kunstwerkplaats
is voor de studenten tweeledig: niet alleen
leent de plek zich perfect voor zulke grote
aantallen mensen, maar garandeert het unieke
karakter van het terrein en zijn bewoners dat
de studenten er ieder jaar weer geïnspireerd en
bevlogen vandaan komen. KW37 biedt deze
jonge creatieve geesten al zes jaar lang een
buitengewone, zelfredzame en alternatieve kijk
op hoe je als kunstenaar en creatief ondernemer
kunt wonen, (samen)werken en leven in
duurzame relatie tot je omgeving.

De samenwerking tussen de kunstacademie
en de bewoners, die allen op hun eigen
manier betrokken zijn bij de organisatie en
samenstelling van het programma, is altijd
vruchtbaar geebleken: veel ArtEZ studenten
zijn in een later stadium van hun studie
teruggekeerd naar Schuytgraaf om hier stages
en andere leer- en samenwerkingsverbanden
aan te gaan met de bewoners.
Op deze manier ondersteunt de kunstenaarswerkplaats de ontwikkeling en het behoud van
artistiek talent binnen de Arnhemse kunst- en
cultuurscene.
Voor de komende jaren zal ArtEZ moeten
uitwijken naar een andere plek in de wens haar
studenten ook in de toekomst zo’n bijzondere
start van het nieuwe schooljaar te bieden. De
organisatie vanuit de kunstacademie heeft
aangegeven dat zij het aanstaande vertrek
van KW37 als een immens verlies beschouwt.
Zij betreurt dat de kunstenaars niet meer tijd
is gegund om meer prachtige, waardevolle
evenementen neer te zetten en spreekt
de hoop uit dat er een nieuwe plek gevonden
kan worden waarop deze kunstenaarsvrijplaats
weer tot bloei kan komen.

De Beeldentuin
Op het hoger gelegen gedeelte van het licht
glooiende door wilgen begroeide terrein ligt
de Beeldentuin.
Dit kronkelende belevingspad loopt dwars over
de vrijplaats en voert de bezoeker langs een
twintigtal grootschalige sculpturen, gemaakt van
metaal, steen en hout door de kunstenaars van
KW37 en andere deelnemers van Sculpta.
De aanleg van de Beeldentuin begon in 2011
als onderdeel van de vrijwilligersdag ‘Nederland
Doet’, waarmee een lang gekoesterde wens van
kunstenaar en bewoner Arild Veld in vervulling is
gegaan. De realisatie van de Beeldentuin komt
direct voort uit de doelstelling van KW37 om een
openbare belevingsruimte te scheppen, die niet
wordt beperkt of gehinderd door afbakeningen
en waar bezoekers uitgenodigd worden om
binnen te treden en zich op respectvolle wijze te
verhouden tot de omgeving en de bewoners.
Hoewel de sculpturen te koop zijn, onderstreept
KW37 bovenal de waarde van een openbare,
ietwat wilde tuin, waarin men naar hartelust
kan ronddwalen en opgaan in de natuur. Een
bijzonder element is de bramenkathedraal, een
grote, dichtgegroeide bramenstruik waarin een
tunnel is gesnoeid. De bezoeker krijgt het gevoel
compleet op te gaan in de natuur, waarbij iedere
heuvel en elke hoek weer een nieuw perspectief
biedt, een andere mogelijkheid om iets moois te
zien en verrast te worden.
Voor kinderen is er door Lilian Kraus een
speurtocht uitgezet: de kinderen krijgen een
vragenlijst die hen spelenderwijs meeneemt en
stimuleert om na te denken over de werken en
de verhalen erachter. Op deze manier wordt hun
verbeelding gestimuleerd en krijgen ze de kans
om zich onder te dompelen in een fascinerende
plek waar alles mogelijk is.

In 2015 is als samenwerking tussen
KW37, Arnhemse Uitdaging en SAB, een
grondontwikkelaar in Schuytgraaf die toeziet
op de bereikbaarheid in de wijk, een zijpad
gemaakt, waardoor de tuin direct via het
aanliggende fietspad te bereiken is. Tevens is de
Beeldentuin opgenomen in een goed bezochte
NS-wandelroute, waarbij de nabijheid van station
Arnhem-Zuid een ondersteunende factor is. Op
deze manier hebben vele honderden mensen op
eigen initiatief de Beeldentuin bezocht, genoten
van rondleidingen en andere evenementen op
het terrein. Zo staat er een picknicktafel en op de
vuurplaats worden regelmatig kampvuuravonden
georganiseerd, waar het vertellen van verhalen
en ontmoeting centraal staan.

De Blauwe kikker

Als resultaat van de samenwerking tussen
drie kunstenaars van KW37 (Arild Veld, Lilian
Kraus en Pieter Pennings), twee kunstenaars
uit de wijk (Sabine van Boven en Corin te
Brake), cultuurscout Lies Joosten en het
Prins Bernhardfonds is openluchtpodium De
Blauwe Kikker op het terrein verrezen.
De plaatsing van het podium, dat de vorm heeft
van een oud Hollands muziekkoepeltje, is de
aanleiding voor een serie multidisciplinaire
optredens en activiteiten, waarin muziek en
beeldende kunst gecombineerd worden met
performance en dans. Daarnaast worden er
ook activiteiten voor verschillende andere
doelgroepen aangeboden, zoals kinderen,
mensen met een beperking, en bewoners van
het AZC.
Alles wordt georganiseerd door culturele
ondernemers uit de wijk en stad. Betrokken
partijen zijn onder andere Kunstbedrijf Arnhem,
SLAK, Volkshuisvesting Arnhem, SWOA
en SIZA. Iedere maand is er een andere
gastprogrammeur, waardoor het aanbod zo
divers mogelijk blijft.
Verwondering, beleving en ontspanning
staan op deze zondagmiddagen centraal. De
terreinkeuken voorziet de gasten van vers
bereide, biologische maaltijden.

KW37 wil met deze activiteiten de culturele
dynamiek in de wijk stimuleren en streeft daarbij
naar samenwerking met wijkbewoners en lokale
culturele ondernemers. Laagdrempeligheid,
wederzijdse kruisbestuiving, multidisciplinariteit
en multiculturaliteitw en het stimuleren van
cultureel ondernemerschap vormen hierin zeer
belangrijke drijfveren. Deze cultuurmiddagen
bewerkstelligen een gevoel van saamhorigheid
onder de verschillende wijkbewoners en de
kunstenaars: door mensen om een vrijwillige
bijdrage te vragen, dragen zij actief maar
vrijblijvend bij aan het realiseren van toekomstige
evenementen. De hieruit voortkomende
betrokkenheid en wederzijdse openheid
vormen een vruchtbare voedingsbodem voor
toekomstige samenwerkingsverbanden.
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Mancave
Pioniersplek Spirit van de Protestantse
gemeente in Arnhem merkte dat er weinig
activiteiten voor mannen in de wijk
georganiseerd werden, die hen de kans gaven
om elkaar te ontmoeten en de wijk beter te
leren kennen.
Omdat de organisatie op zoek was naar een
unieke en aansprekende locatie heeft zij in
april 2016 de Kunstwerkplaats benaderd met
de vraag mee te denken over een evenement.
Tijdens de eerste kennismaking bleek een
gedeelde wens tot ontmoeting en gesprek en de
rijke alternatieve levensstijl van de bewoners van
de Kunstwerkplaats het startpunt voor de reeks
Man Cave-evenementen. Het woord zegt het al,
Man Cave; een ontmoetingsplek voor en door
mannen uit de wijk, waar hen de mogelijkheid
wordt geboden om onder begeleiding van de
kunstenaars hout en staal te bewerken, vuur
te maken en gezamenlijk te eten. Tijdens een
typische Man Cave-dag leren de deelnemers
lassen, werken met een kettingzaag en het
gezamenlijk realiseren van een kunstproject. Zo
heeft een groep deelnemers samen een
houten vlot gemaakt, waarop een barbecue
en een tafel zijn bevestigd. Eenmaal te water
gelaten in een van de omliggende meren vormde
het vlot een heus decor voor een heerlijke
maaltijd en goede gesprekken.
Inmiddels hebben er ruim zeven Man Caves
plaatsgevonden en hebben ongeveer zestig
mensen aan de workshops meegedaan. Een
vaste groep deelnemers organiseert regelmatig
gespreksavonden rond het kampvuur. Man
Cave is een prachtig voorbeeld van hoe de
samenwerking tussen betrokken partijen uit
de wijk kan resulteren in een verbindend
en horizonverbredend programma, waarin
ontmoetingen en samenwerking centraal staan.
Dit najaar en in het voorjaar van 2018 zijn nog
zes Man Caves gepland.
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Moestuin
Aan de oostzijde van de beeldentuin bevindt
zich onze nieuw aangelegde moestuin, waarin
een groot aantal soorten groente, kruiden en
eetbare bloemen groeit.
Deze veelzijdigheid in beplanting is het resultaat
van een langdurig opruim- en snoeiproces;
in de loop van de tijd was de plek overwoekerd
geraakt door bramenstruiken en moest de grond
zelf ook flink onder handen genomen worden om
klaar te maken voor het inzaaien.
Na het voltooien van de snoeiwerkzaamheden,
die zowel machinaal als met een handzeis zijn
uitgevoerd, is begonnen met de bemesting
van de grond. Hiervoor kon de paarden- en
kippenmest gebruikt worden die afkomstig was
van de op het terrein levende dieren. Door
vervolgens de aarde te vermengen met verse
kalk is de grondkwaliteit sterk verbeterd.
Over de totale oppervlakte van zeker 500m2,
zijn hoogteverschillen aangebracht in de vorm
van taluten en vlaktes. Het resultaat is een
divers, licht glooiend landschap, met een grote
rijkdom in natuurlijke en gecultiveerde flora en
fauna. Uiteindelijk was het moment daar: een
overvloedige oogst!

Kunstwerkplaats. In verband met zaadwinning
is er bewust voor gekozen om een deel van de
gewassen te laten staan. Met de juiste nazorg
kan op deze wijze gegarandeerd worden dat
er ook in het nieuwe seizoen weer beplanting
kan plaatsvinden. Hierdoor is de kringloop
rond: door het bundelen van wonen, werken
en voedselvoorziening op één plek, houden we
onze (voedsel)keten klein en sterken wij onszelf
in onze zelfvoorzienendheid.
Nu het eerste moestuinjaar afloopt, hebben
we enkele wensen geformuleerd die we graag
in het nieuwe seizoen willen realiseren. Zo
streven we ernaar betere beplantingsschema’s
te ontwikkelen, die ons ertoe in staat stellen het
hele jaar door de grond nog beter te gebruiken.
Door het organiseren van moestuindiners
willen we de directe omgeving en de wijk
meer betrekken bij het terrein en vooral ook
kinderen stimuleren om mee te helpen in de
tuin. Ondertussen hebben we enkele bedrijven
benaderd die mogelijk onze oogst zouden willen
verkopen om zo het lokale karakter van onze
voedselketen te versterken.

In samenwerking met BSO Kunstig en Zo
hebben is een groentenmarkt opgericht, waarbij
de kinderen en hun ouders niet alleen konden
zien hoe groenten verbouwd en geoogst
werden, maar kregen zij ook een kleurrijk
beeld van de natuur in hun directe omgeving
en de praktische mogelijkheden van een
moestuin. Tijdens evenementen op het terrein
– waaronder de Blauwe Kikker, Mancave, de
introductieweek van ArtEZ en initiatieven vanuit
Youth for Christ en Leven in Schuytgraaf – werd
de oogst aangeboden in de keuken van de
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Natural Horsemanship

Natural Horsemanship betekent letterlijk
‘de natuurlijke band tussen mens en paard’.
Deze band ontstaat op basis van wederzijds
begrip en vertrouwen, wanneer mens en dier
op organische wijze samen werken en samen
leven.
Vijf jaar geleden startte Dijanne van Engelen
haar paardenschool op het terrein in
Schuytgraaf, een plek waar inmiddels wekelijks
25 mensen tussen de vier en zestig jaar oud
komen om contact te maken met pony’s, hen te
berijden en te verzorgen.
De leerlingen – afkomstig uit Schuytgraaf,
Doorwerth, Arnhem Noord, Valburg, Elst en
Huissen – worden spelenderwijs begeleid in het
leren begrijpen en aanvoelen van de dieren,
waarbij kleinschaligheid, intuïtie en verbinding
centraal staan. Paarden zijn zeer sensitieve
dieren en spiegelen feilloos de gevoelens van
degene die hen benadert.
De kinderen wordt geleerd om zich bewust te zijn
van hoe zij de pony’s tegemoet treden en hoe
zij vervolgens op elkaar reageren. Het samen
lopen met de dieren is een belangrijke eerste
stap in het ontwikkelen van een natuurlijke band
met elkaar en het bewust worden van elkaars
lichaamstaal. Gaandeweg ontdekken de
kinderen ook hun eigen kwaliteiten op het gebied
van samenwerking, leiderschap en intuïtie.
Daarnaast is er aandacht voor de verzorging van
de dieren, het signaleren van hun individuele
behoeftes en het ontdekken van de wijze waarop
paarden onderling samenleven.
De kinderen wordt bijvoorbeeld geleerd dat
paarden vluchtdieren zijn en zij daarom niet
dagelijks op stal worden gezet, maar zelf de
keuze hebben om de beschutting van hun
schuilstal op te zoeken. Tijdens de rijles wordt

uitgelegd dat het niet vanzelfsprekend is om
op een paard te gaan zitten, maar dat het een
balansoefening is, waarbij mens en dier leren
aanvoelen hoe zij elkaar kunnen helpen in het
voortbewegen.
Twee keer per jaar is er een ponykamp op
het terrein. Hiervoor wordt geen financiële
vergoeding gevraagd, maar worden ouders
gestimuleerd om op andere manieren bij te
dragen, zoals door het verzorgen van maaltijden.
Tijdens het kamp wordt er veel gewandeld met
de dieren, maar is er ook ruimte voor knutselen,
het volgen van workshops in grondwerk of
centered riding en zijn er demonstraties door de
kinderen voor hun ouders.
Tevens is er de mogelijkheid om op het terrein
kinderfeestjes te vieren, waarbij kinderen en hun
ouders vanuit dezelfde principes van wederzijds
respect en samenwerking de paarden leren
benaderen.
De AutarK is ontstaan vanuit een behoefte uit de
wijk om kinderen kennis te laten maken met de
dieren die ook het terrein bewonen. Het resultaat
is het ontstaan van een goede band tussen
wijkbewoners en de bewoners van het terrein,
waarin een voorliefde voor kunst, educatie en
dieren een verbindende factor is gebleken.
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Sculpta
Beeldhouwsymposium Sculpta wordt jaarlijks
in september georganiseerd. Gedurende
een week wonen en werken kunstenaars op
locatie, waarbij zij uitgedaagd worden om in
hun werk een relatie te leggen met het terrein
en het gedachtegoed van KW37.
Uitwisseling, verdieping en ambachtelijkheid
staan centraal tijdens deze ontmoeting: de
kunstenaars worden gestimuleerd om kennis te
delen en hun ambacht verder te ontwikkelen.
Tijdens de avonden wordt er niet alleen
gezamenlijk gegeten, maar vinden er
tevens lezingen plaats van personen uit de
beroepspraktijk. Kunstenaars vertellen over hun
werk, hun achtergrond en hun visie.
Als omlijsting wordt door betrokken makers een
muziek-, dans- of theateroptreden verzorgd en
zijn er kleine mobiele exposities te bewonderen.
Gedurende hun aanwezigheid op het terrein
wordt de kunstenaars gevraagd om, naast hun
eigen werk, in teams van twee ook gezamenlijk
een beeld te vervaardigen. Ieder heeft op deze
manier de ruimte om zijn eigen ambacht en
professie tot uiting te brengen en om in nauwe
samenwerking van de ander te leren en elkaar te
inspireren.

eigen initiatief, vindingrijkheid, samenwerking en
zelfstandig ondernemen, waarbij creativiteit de
belangrijkste drijfveer vormt om bij te dragen aan
een maatschappij die steeds sneller verandert.
Het symposium is niet alleen bedoeld voor
mensen uit de culturele sector en de politiek,
maar juist ook voor publiek uit de wijk en
omstreken.
Nieuwsgierigheid en de wens tot ontmoeting
staan hierin centraal. Het
symposium wordt landelijk bekend gemaakt,
waardoor geinteresseerden uit alle windstreken
kennismaken met de wijk en Schuytgraaf zo
meer op de kaart wordt gezet als cultureel
bewogen plek. Hiermee beantwoordt
KW37 aan de vraag vanuit Gemeente Arnhem
om dit nieuwgebouwde zuidelijke stukje van
Arnhem een cultuurimpuls te geven en de
bewoners meer te betrekken bij hun omgeving.

In het afsluitende weekend is publiek welkom
om de werken te bekijken en is er ruimte voor
discussie en kennisoverdracht. Zo vinden er
live demonstraties plaats van bijvoorbeeld
carven, steenhouwen, bronsgieten, smeden en
houtbewerking. Het doel hiervan is het publiek
niet alleen te informeren over ambachten en het
ontstaansproces van de beelden, maar ook om
hen te inspireren tot zelfwerkzaamheid. Op deze
manier draagt KW37 bij aan het stimuleren van
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Tria Fata

Tria Fata is een gedreven en kleinschalige
organisatie die festivals en educatieprojecten
ontwikkelt waarmee zij creativiteit en
kunst- en cultuurbeoefening in mensen wil
stimuleren.
Door het aanbieden van kwalitatief
hoogwaardige en inhoudelijk sterke projecten
op het gebied van theater, muziek, dans, circus,
beweging en beeldende kunst voor zowel
volwassen als kinderen, geeft zij het publiek een
impuls tot cultuurparticipatie.
Laagdrempeligheid staat hierbij hoog in het
vaandel. Dit streven resulteerde in onder andere
het Tria Fata Festival in Oosterbeek, De AutarK
Theater, De AutarK Natural Horsemanship,
Theater het Hart en praktijk voor integrale
massage Eywa. (Een aantal van deze initiatieven
wordt verderop in deze publicatie uitgebreider
toegelicht).
Publieksparticipatie, educatie en samenwerking
zijn belangrijke speerpunten voor Tria Fata. Zo
zijn in samenwerking met twaalf scholen, zowel
binnen als buiten de wijk Schuytgraaf, tal van
projecten georganiseerd, waarin dans, bouwen
en beeldende kunst centraal staan. Zo wordt
de kinderen bijvoorbeeld gevraagd hoe zij een
onbewoond eiland zouden inrichten en hoe ze
hun eigen woningen en voorzieningen zouden
vormgeven.
Uiteindelijk gaan de leerlingen met testmaterialen
aan de slag om hun ideeën uit te werken. De
Produsvakschool in Arnhem Zuid doet mee aan
twee projecten waarin leren bouwen en klussen
het thema zijn. Het Olympus College uit Arnhem
Noord bezoekt met een klas hoogbegaafden het
terrein om plantenbakken
te bouwen. Deze bakken worden neergezet in
Presikhaaf en fungeren als kleine moestuinen in
de openbare ruimte.
Het Tria Fata Festival werd vijfmaal in park
Hartenstein te Oosterbeek georganiseerd.

In 2011 werd het park omgetoverd tot levend
decor met als thema Carnivale, een duister en
mystiek rondreizend rariteitenkabinet. Lange,
beschilderde lappen met engelen, duivels
en tarotkaarten sierden de bomen, ieder
podium was op kleurrijke wijze vormgegeven
in romantisch duistere circusstijl. Het publiek
werd gedurende een lang weekend verrast en
opgeschrikt door een bonte aaneenschakeling
van theater- en dansvoorstellingen,
muziekoptredens en authentieke
kermisattracties. De editie van 2012 had als
thema Volkeren, waarbij de verschillende
bouwwerken in het park werden getransformeerd
tot uitheemse bouwsels, in de vorm van
bijvoorbeeld tipi’s, Oosterse marktstallen of
nomadische tenten.
Het publiek kon workshops volgen waarbij
zij leerden om totempalen en Afrikaanse
vogelverschrikkers te maken of djembe te
spelen. Er verrees een reuzenlabyrint,
waarin het publiek allerlei voorstellingen kon
bewonderen om uiteindelijk in het midden haar
eigen krachten te meten met de minotaurus.
Het Tria Fata Festival draagt bij aan de culturele
profilering van Oosterbeek en gemeente
Renkum. De samenwerking met lokale
bedrijven, scholen en culturele instellingen stelt
de organisatie ertoe in staat om een breed
gedragen en gevarieerd programma neer te
zetten en om lokale kunstenaars, muzikanten en
theatergezelschappen een podium te geven. De
laagdrempeligheid en culturele diversiteit van
het festival maakt het toegankelijk voor iedereen
en vormt daarmee een belangrijke pijler in het
culturele aanbod van de omliggende gemeentes.
Theater het Hart is een verplaatsbare,
hartvormige arena die veelal wordt opgebouwd
op bekende festivals waaronder Mysteryland,
Lowlands, het Toon Hermans Festival en
Sonsbeek Theater Avenue. Dijanne van
Engelen is verantwoordelijk voor de op-en 		
afbouw van het theater en de programmering.
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In één week tijd in de zomervakantie
bouwen vijftig kinderen hun eigen compleet
zelfvoorzienende vakantieparadijs aan de
rand van de stad, op het terrein van KW37 in
Schuytgraaf.
Kinderen in de leeftijd van negen tot twaalf jaar
worden tijdens deze week uitgedaagd om álles
zelf te maken, waardoor zij zich bewust worden
van duurzaamheid, vakmanschap en hun eigen
talenten op het gebied van kunst, vormgeving en
techniek.
Zuid aan Zee is ontstaan vanuit de
gemeenschappelijke behoefte van cultuur-,
techniek-, welzijn- en onderwijspartners in
Arnhem om hun aanpak in de begeleiding en
talentontwikkeling van kinderen te innoveren.
Hierbij willen zij kinderen, die niet op
zomervakantie gaan in verband met de financiële
situatie van hun ouders of die verblijven in het
AZC, een inspirerende en leerzame ervaring
meegeven, waarin zij worden uitgedaagd om op
onderzoek uit te gaan en de regie te nemen over
hun creatieve proces.
Het evenement is op fietsafstand bereikbaar voor
kinderen uit de wijken Schuytgraaf, Elderveld, De
Laar, Vredenburg en Kronenburg.

realiseren. Aan het einde van de dag vindt er een
evaluatie plaats op het werk en de
samenwerking. De vijfde dag wordt het
eindresultaat getoond aan ouders, familie en
vrienden. Zij bezoeken het terrein en worden
verrast door uitbundige decors, installaties, een
film, theater en muziek.
De kunstenaarsvrijplaats is al jaren een
ontmoetingsplek waar beeldende disciplines,
culturele betrokkenheid en experimentele
vrijheid gebundeld worden. Door Zuid aan Zee
op deze locatie te organiseren ontstaat er een
unieke sfeer waarin zowel de kinderen als hun
begeleiders gestimuleerd worden om gebaande
paden te verlaten en naar hartelust en op
ongedwongen wijze hun creativiteit en talenten
te ontdekken. Ontmoeting, samenwerking
en diversiteit vormen hierbij het centrale
uitgangspunt.

Het programma wordt voorbereid en begeleid
door professionals, studenten en vrijwilligers
vanuit de sectoren kunst, techniek, welzijn en
onderwijs. Dit multidisciplinaire team brengt
vanuit alle hoeken zijn expertise in, maar wordt
tevens gestimuleerd om in samenwerking met de
andere sectoren nieuwe ideeën te ontwikkelen.
Hierbij inspireren de kinderen hun begeleiders
en vice versa. Zo is iedereen aan het maken,
iedereen leert en iedereen werkt samen. Tijdens
de week beginnen de kinderen iedere dag met
het maken van een plan, waarin ze beschrijven
wat ze graag willen bouwen en hoe ze dit willen
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Nawoord:
Negen jaar geleden streek
kunstenaarscollectief KW37 neer in de
wijk Schuytgraaf – een verhuizing mede
gefaciliteerd door gemeente Arnhem,
Volkshuisvesting en Stichting Atelierbeheer
SLAK – met een tweeledig doel voor ogen:
de nieuwbouwwijk Schuytgraaf zou met
zijn grote, nog onbebouwde oppervlakte de
kunstenaars de ruimte bieden om naar eigen
inzichten, met respect voor en in nauwe
relatie tot de omgeving, te wonen, werken en
leven.
Op haar beurt zou de opnieuw te verrijzen
kunstenaarsbiotoop de lege, vrijwel
voorzieningsloze wijk een infusie van kunst,
cultuur en natuur brengen, waarin participatie
en samenwerking met de omwonenden centraal
stonden.
Na een aanwezigheid van bijna een decennium
en met een volgende verhuizing in het
vooruitzicht volgt hier een korte evaluatie op
dit sociaal-culturele experiment, het verblijf van
KW37 op het terrein en op welke manieren
zij gestalte heeft gegeven aan de wens van
gemeente Arnhem om reuring in dit gebied te
brengen. Samenwerking, dialoog en uitwisseling
zijn kernwaarden van KW37.
Enkele concrete doelen die het
kunstenaarscollectief zichzelf kort na aankomst
op het terrein gesteld heeft staan in direct
verband met deze idealen: het delen van
hun gezamenlijke en individuele expertises
met de omgeving, het realiseren van een
culturele broedplaats waar naast bewoning,
multidisciplinaire kunstvormen vrijelijk kunnen
worden uitgevoerd en het creëren van een
openbaar toegankelijke beeldentuin en
ontmoetingsruimte.
Daarnaast wil KW37 direct inspelen op de
specifieke behoeften die zij signaleert op de
plek van verblijf. Met andere woorden, er wordt
goed gekeken naar hetgeen dat niet aanwezig
is in de wijk, welke doelgroepen in het bijzonder
aangesproken moeten worden en hoe KW37
een platform kan bieden om ontmoeting en

uitwisseling tussen deze groepen te faciliteren.
Naast de behoefte aan algemene culturele
voorzieningen bleek Schuytgraaf vooral
weinig activiteiten te bieden voor onder
andere kinderen en mannen. Om aan deze
vraag te beantwoorden organiseerde het
kunstenaarscollectief niet alleen talloze
educatieprojecten, festivals en theater-, dansen muziekworkshops, maar ontstonden ook in
nauwe samenwerking met de wijk bijvoorbeeld
de Man Cave dagen en Zuid aan Zee.
Niet alleen de talloze evenementen, maar ook
de fysieke, natuurlijke ontwikkeling die het
terrein de afgelopen jaren heeft doorgemaakt
getuigt ontegenzeggelijk van de culturele
meerwaarde die de kunstenaars en hun
leefwijze aan deze plek hebben verleend.
De voormalige vlakte langs de spoorlijn is
onherkenbaar veranderd:
Er is een glooiend, door wilgen begroeid
landschap ontstaan waarin een voorheen
ongekende biodiversiteit zich kenbaar heeft
gemaakt. Zo heeft niet alleen een groot aantal
vogels, waaronder kerkuilen en
kwikstaarten, maar ook andere dieren, zoals
egels, bijenvolken en allerlei soorten insecten,
en diverse, bijzondere flora hun plek gevonden
op het terrein.
De nomadische stadsoase die hieruit is
ontstaan illustreert op prachtige wijze hoe de
mens in harmonie kan leven met de natuur
en hoe zij elkaar op duurzame wijze kunnen
versterken, zonder dat daarbij de natuur het
onderspit delft.
Het open karakter van het terrein speelt hierin
een belangrijke rol. Door bewust af te zien
van wezenlijke afbakeningen of afscheidingen
zoekt KW37 naar een soort ruimte die
balanceert tussen privé en openbaar. De
poort aan het begin van het terrein fungeert
louter alsmarkering, als welkomstpunt en
nodigt bezoekers uit om binnen te treden en
zich op respectvolle wijze te verhouden tot de
omgeving en de bewoners. Wanneer er immers
geen duidelijke scheidslijnen zijn aangebracht
tussen privé en openbare ruimtes, wordt ook de
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scheiding tussen individuele en collectieve
verantwoordelijkheid diffuus gemaakt. Hierdoor
ontstaat er een alternatief woon-, werk,- en
leefklimaat gefundeerd op openheid en
wederzijds respect, waarin creativiteit, inspiratie
en experimentele vrijheid tot bloei kunnen
komen.

is dan ook niet in financiële termen te
definiëren. De onmiskenbare waarde van
dit kunstenaarscollectief ligt besloten in hun
jarenlange samenwerking, hun vermogen zich
voortdurend aan te passen aan hun omgeving,
het talent om zichzelf en als collectief opnieuw
uit te vinden.

KW37 arriveerde in Schuytgraaf op de
vooravond van de economische crisis, een
desastreuze periode waarin talloze culturele
instellingen ten onder zijn gegaan mede door het
opdrogen van de subsidiestromen.
In het heersende kunstklimaat worden makers
voortdurend geforceerd om hun artistieke
relevantie en culturele waarde in cijfers uit te
drukken en te bewijzen. In de afgelopen drie
decennia heeft KW37 te allen tijde geprobeerd
om onafhankelijk van financiële injecties te
bewegen. Doordat de kunstenaars subsidies
ontvingen in de vorm van terreinen en doordat
hen de mogelijkheid werd geboden om zich als
collectief te vestigen, hebben zij de afgelopen
jaren een solide aanbod van culturele activiteiten
kunnen aanbieden en de sociaal-culturele functie
van de vrijplaats structureel kunnen bestendigen.

Driemaal is de kunstenaarswerkplaats de
kans geboden om hun vrijplaats opnieuw te
laten verrijzen in de rafelranden van de stad,
driemaal hebben zij in deze sociaal-culturele
experimenten bewezen een ongekende
en aanstekelijke levensvatbaarheid in zich te
dragen en hun omgeving hiermee wakker te
schudden en te inspireren.

De maatschappelijke en culturele waarde
van KW37 en alles waar zij voor staat

KW37 wil haar dankbaarheid uiten voor de
mogelijkheid die haar de afgelopen jaren is
geboden om op het terrein in Schuytgraaf te
wonen, werken en leven en voor de nieuwe
samenwerkingen en projecten die zij heeft
kunnen realiseren. Tevens wil zij de dringende
hoop uitspreken dat het haar gergund is zich in
de toekomst als collectief op een nieuwe locatie
te vestigen, opnieuw het experiment aan te gaan
en haar gedachtegoed en levenskracht wederom
gestalte te kunnen geven.
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