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Open Ateliers - Van Oldenbarneveldtstraat 90 Arnhem 

Zondag 9 oktober van 12.00 – 18.00 uur 
 

Open Ateliers 
 
Op zondag 9 oktober openen een dertigtal kunstenaars, vormgevers en 

andere creatieven hun deuren voor publiek. U kunt dan een kijkje nemen 
in de ateliers en in gesprek treden met de kunstenaars.  

 
Omdat dit waarschijnlijk na een periode van ongeveer drie jaar de laatste 
Open Ateliers zullen zijn in dit pand, zal er tevens een debat plaatsvinden 

over de beschikbaarheid van betaalbare ateliers in Arnhem. 
Voor zowel kunstliefhebbers als Arnhemse kunstenaars is het daarom van 

belang om deze Open Ateliers met debat bij te wonen om zo het signaal af 
te geven dat betaalbare ateliers in Arnhem hard nodig zijn en blijven. 
 

Deelnemers aan het debat die niet staan vermeld op de flyer zijn: 
Marco de Wilde - directeur Portaal 

Floris Schrijvers - projectmanager Stad, Vivare 
  
Rietje Zuijderwijk – beeldend kunstenaar en huurder van een atelier in de 

Van Oldenbarneveldtstraat 90 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



Buitenplaats Koningsweg 
 

Onlangs is het voormalige militaire terrein Kamp Koningsweg Noord en de 
Zeven provinciën omgedoopt tot Buitenplaats Koningsweg. De aftrap van 

de ontwikkelingen werd gegeven met de lancering van  een nieuwe site en 
een drukbezochte open dag op 1 oktober jongstleden. Ook in de media 
kreeg buitenplaats Koningsweg veel aandacht. In  De Gelderlander 

verscheen een groot artikel.  
 

 
 
SLAK beheert momenteel 9 gebouwen op het terrein in afwachting van 

herontwikkeling of sloop. Er wonen en werken steeds meer kunstenaars.  
Afgelopen maandag werden de eerste rondleidingen voor de kunstenaars 
van SLAK georganiseerd en zijn we begonnen met de verhuur van 

tijdelijke ateliers op het terrein. Er zijn nog diverse ateliers beschikbaar, 
het aanbod is te vinden op onze site.  

 
Ook is er plaats voor culturele evenementen. Zo organiseerde GANG er de 
opening van het culturele seizoen van de de provincie Gelderland.   

 
In samenwerking met Portaal worden 34 atelierwoningen gerealiseerd in 

de bossen. 
In november zal er een bijeenkomst  worden georganiseerd voor 
geinteresseerden in de permanente atelierwoningen. Uitnodigingen voor 

deze bijeenkomsten worden onder andere verstuurd via de mailinglijst van 
Kamp Koningsweg Noord. Via deze link kun je je inschrijven voor deze 

mailinglijst. 
 

http://www.koningsweg.com/
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/9578868/Hek-Koningsweg-bij-Arnhem-na-71-jaar-weer-open.ece
http://www.slak.nl/slak/aanbiedingenlijst/
http://www.slak.nl/slak/mailinglist/
http://www.slak.nl/slak/mailinglist/


Blauwe Weide Arnhem 
 

De bouw van het atelierwoningencomplex Blauwe Weide is in volle gang. 
De verwachte opleverdatum is april 2012. 

Er zijn nog 2 appartementen met apart atelier beschikbaar en 1 
appartement zonder atelier. Als u geïnteresseerd bent kijk dan voor meer 
informatie op de SLAKwebsite 
 

Tussentijds Nijmegen - Exporuimte in de Aanbieding 
Weurtseweg 
 

Op een mooie locatie aan het begin van Het Waalfrontgebied heeft SLAK 
een atelierpand met 4 verschillende ruimten in de aanbieding voor een 

kunstenaarscollectief. Het gebouw is geschikt als werk- en 
expositieruimte. Er zijn 2 grote onverwarmde ruimten en twee kleine 
verwarmde  ruimte, in totaal ongeveer 250 m2. De kosten bedragen 125 

euro per maand, gas/water/electra op eigen naam. 
 

 
 
 

Keurmerk Leegstandbeheer 
 

Sinds 1 oktober is SLAK houder van het keurmerk leegstandbeheer. 
 
Bereikbaarheid SLAK 
 

Voor alle vragen, m.u.v. reparaties, kunt u van maandag t/m donderdag 

tussen 9.00 u. en 12.30 u. en 13.00 en 15.00 u. bellen met 026-3515438. 
Op maandag zijn wij niet bereikbaar tussen 9.30 en 10.30 u.  
Buiten deze tijden is het mogelijk uw vragen te stellen via 

algemeen@slak.nl 
 

De onderhoudscoördinator is van maandag t/m donderdag telefonisch bij 
Slak bereikbaar van 10.00 u. tot 12.30 u onder nummer 026-3515438. 
 

Bij noodgevallen (dus gesprongen waterleiding, grote problemen met CV 
of ernstige daklekkages) kan gebeld worden met 026-3705233 en bij geen 

gehoor 026-3760065. Indien buiten kantooruren gebruik gemaakt wordt 
van bovenstaand nummer om meldingen te doen die niet vallen onder de 
genoemde noodgevallen, kunnen de kosten verhaald worden op de 

huurder. 
 

Verder staan er diverse contactformulieren op onze site. 
 
 

 
 

http://www.slak.nl/slak/blauwe-weide-atelierwoningen/
http://keurmerkleegstandbeheer.nl/
mailto:algemeen@slak.nl
http://www.slak.nl/slak/contact/

