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Enorme respons op enquete wonen en werken voor oudere kunstenaars 
 
Enkele weken geleden heeft SLAK een mailing doen uitgaan om de interesse te peilen voor een 

speciale woonvorm voor oudere kunstenaars. Het idee is om een woonvorm te creëren waardoor 

oudere kunstenaars tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen wonen en werken.  

 

Dat betekent dat de woning en het atelier goed toegankelijk moeten zijn, dat er mogelijkheden zijn 

voor gemeenschappelijke faciliteiten (werkplaatsen) en dat het mogelijk is om zorg in te schakelen als 

dat nodig is.  

 

De belangstelling bleek overweldigend, meer dan 250 kunstenaars hebben zich hier voor aangemeld! 

Deze overweldigende respons hadden we niet verwacht. Het was daardoor niet mogelijk om 

iedereen direct te laten weten hoe we verder gaan. We zijn echter druk bezig om alle gegevens te 

verwerken. Iedereen die zich heeft aangemeld komt automatisch op de speciale mailinglijst. 

 

We zijn nu zeer gemotiveerd om snel verder te gaan met dit project. We hebben contact met 

partijen in de zorg en we hopen ze enthousiast te kunnen maken voor dit idee. Over een aantal 

maanden gaan we een workshop organiseren met de mensen die aangegeven hebben graag mee te 

willen denken. 

 

 

SLAK zoekt kopers voor bijzondere atelierwoningen 
CPO projecten 

 
Regelmatig wordt SLAK benaderd door individuele kunstenaars of een groep die een pand willen 

kopen en geschikt willen maken voor wonen en werken.  We willen deze vraag nu goed in kaart 

brengen en kijken of we dit kunnen combineren met projecten die we op dit moment onder handen 

hebben. We zijn ook bereid om een groep die al een concreet plan of locatie in gedachten heeft 

verder te begeleiden in het hele proces en van advies te voorzien. 

 

SLAK heeft inmiddels ervaring opgedaan bij het begeleiden van de kunstenaars die het voormalige 

keukengebouw op de Saksen Weimar kazerne gekocht hebben.  SLAK weet de weg in vergunning - 

en subsidieaanvragen, heeft goede contacten met banken en veel ervaring met architecten en 

bouwprojecten. 

Ook kan SLAK na realisering een rol spelen bij de vorming van een Vereniging van eigenaren en zo 

de continuïteit van het project ook op de lange termijn waarborgen. 

 

SLAK onderzoekt op dit moment een aantal gebouwen die zich goed lenen om te transformeren 

naar ateliers en atelierwoningen.  Hiervoor zoeken we kandidaten die graag een atelierwoning in zo’n 

project willen kopen. De mogelijkheden zijn groot, te denken valt aan 150 a 180 m2 woon en 

werkruimte. De prijzen zullen rond de 150.000,- tot 180.000,- liggen. De woning wordt casco  

opgeleverd en men kan in eigen beheer de verdere afwerking  en indeling doen. 

 

We willen potentiele kopers al in een vroeg stadium betrekken bij de ontwikkeling,  zodat er 

maximale mogelijkheden zijn om de atelierwoning naar eigen wensen vorm te geven. 



 

Deze manier van werken wordt ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap genoemd. Op de 

website van SLAK kun je dit soort projecten in de toekomst vinden onder het kopje CPO-projecten. 

Ben je geïnteresseerd in een CPO project ?  Meld je dan nu aan bij SLAK:  a.deblank@slak.nl 

 

 

Onderzoek nieuwbouw Atelierwoningen in de Waalsprong 
Een nieuwe stukje Vrouwe Udasingel in Lent (Nijmegen) 

 

In de Waalsprong bij Nijmegen zijn 5 jaar geleden 40 woon/werkpanden gebouwd voor culturele en 

creatieve ondernemers. SLAK onderzoekt de mogelijkheden om een soortgelijk project te realiseren. 

  

 

SLAK wil tien atelierwoningen laten bouwen.  Het worden ruime eengezinswoningen van circa 100 

tot 125 m2 met daarbij  een atelier van ongeveer 50 m2. Het plan bevindt zich in de conceptfase en 

SLAK komt graag in contact met kunstenaars die mee willen denken. 

 

In eerste instantie gaan we ervanuit dat we huurwoningen realiseren onder de huurtoeslaggrens, 

zodat de toekomstige bewoners in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Het atelier zal apart 

worden verhuurd.  

Wie wil er meedenken? Aanmeldingen bij algemeen@slak.nl 

 

Ter inspiratie meer informatie over de huidige atelierwoningen aan de Vrouwe Udasingel 

http://www.vrouweudasingel.nl/ 

 

 

Ruimten te huur in PH7 Nijmegen 
 

PH7, Bedrijfsverzamelgebouw voor culturele- en 

festivalorganisaties en cultuureducatie. Huidige 

huurders zijn onder andere Grote Broer, de 

Fotoacademie, De Popronde, Music Meeting, 

Ugenda en Hubbels Cowerkplek. 

 

Te huur in PH7 (Prins Hendrikstraat 7) Diverse 

voormalige (studio)ruimten, kantoor- en 

redactieruimten van Radio/TV Nijmegen 1. 

 

3 klaslokalen van circa 50m2; huur € 458,- per klaslokaal, servicekosten € 167,-  per klaslokaal. 

1 kantoorruimte van circa 25 m2; huur € 291,- servicekosten € 84,- 

 

 

Kunstwerkplaats Schuijtgraaf 
Minervasingel 10 Arnhem 

 

Op loopafstand van station Arnhem-Zuid. 

 
2 ateliers van 16m2 op de begane grond. 
Huur € 51,77 Servicekosten € 46,50 per ruimte. 
 
 
 

 

mailto:algemeen@slak.nl
http://www.vrouweudasingel.nl/


 
 

Mauritskazerne Ede 
Nieuwe Kazernelaan Ede 

 

Vlakbij station Ede Wageningen 

 
2 ruime ateliers van 58m2. 
Kosten € 290,- inclusief. 
 
 

 
Voor meer informatie en overige atelieraanbiedingen: SLAK aanbiedingenlijst 
 
 
 

Twitter  Facebook www.slak.nl 026-3515438 algemeen@slak.nl 
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