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Van kunst kun je genieten, het kan je verbazen, shockeren of gewoon blij maken, maar een
ding is zeker..... kunst doet iets met mensen, kunst brengt mensen in beweging en in
contact met elkaar.
Kunst verbindt!
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Cultuureiland 'De Watergang'
Klapachterweg 2
2665 LW Lansingerland
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Het Plan
Cultuureiland 'De
Watergang'

Deze locatie heeft alles in zich om uit te groeien tot een plek waar rust en inspiratie elkaar zullen versterken,
een creatief centrum. Vandaag de dag, waarin identiteit en kwaliteit belangrijke factoren zijn, willen wij een
plek bieden waar men zich kan ontwikkelen en bekwamen in alle vormen van beeldende kunst.
De locatie is zeer gunstig gesitueerd. Goed bereikbaar met auto, fiets en openbaar vervoer. Daarnaast is er
voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.
We willen dit nog groene stukje Prisma park behouden en laten floreren in de vorm van een cultuureiland.
Groen heeft een bewezen positief effect op de leefomgeving. De bewoners van buurtschap de Kruisweg
alsmede de werknemers van het bedrijvenpark zullen hiervan profiteren. Daarbij kan het een bijdrage leveren
aan het groene fietsnetwerk omgeving Kruisweg Lansingerland en Burgemeester van Tuyllpark Zoetermeer,
alsmede aan de route van de plezierrivier de Rotte.
Het eiland heeft al bewezen een broedplaats te zijn voor kunst en cultuur. Door verdere ontwikkeling zal dit
alleen maar versterkt worden en meer creativiteit en gastvrijheid ademen.
Dit alles door het realiseren van een:





Ateliers/werkplaatsen;
Galerie;
Beeldentuin;
Theetuin.

Er komt ruimte voor vergaderingen, workshops, lezingen, kleine podiumkunsten, acoustic muziek
voorstellingen en speciale edities voor bijvoorbeeld RTV Lansingerland. Daarnaast bekijken we de
mogelijkheid van recreatie op de boezem.
Om dit te realiseren willen wij graag zo duurzaam mogelijk werken en waar dit kan materialen hergebruiken
en zo mogelijk zelfvoorzienend worden.
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Maatschappelijk doelen Een ruimte met een cultuurfunctie is een ontmoetingsplaats voor diverse groepen mensen. Men is
tegenwoordig niet meer alleen geïnteresseerd in het eindproduct van de kunst, maar ook in het maakproces.
Kunst bevordert de kwaliteit van de leefomgeving, kunst roept herinneringen op, bied herkenningspunten in
een gemeente en is (vaak) aantrekkelijk voor het oog.
jonge kunstenaars Naast het samenbrengen van kunstenaars en kunstliefhebbers is er de ambitie om jong afgestudeerde
kunstenaars de ruimte en een podium te bieden een project te realiseren.
ateliers Door meerdere ateliers te exploiteren willen we locale kunstenaars uitdagen, kruisbestuiven tussen disciplines
ontketenen.
scholen uit de regio Wij willen een bijdrage leveren aan de CKV projecten van de scholen uit de regio.
evenementen De Watergang kan, naast haar eigen programmering, als centrale plaats dienen voor jaarlijkse
kunstevenementen, bv een jaarlijkse gemeentelijke kunst- en cultuurprijs.
vergaderruimte Vergaderingen voor het bedrijfsleven en de kunsttoer kunnen hier gemakkelijk worden georganiseerd.
ontwikkelen vaardigheden Ook de jeugd in Lansingerland willen wij een podium bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Denk bijvoorbeeld aan samen een decor bouwen voor de jaarlijkse toneel uitvoering.
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Geografisch

Lansingerland heeft op cultureel en toeristisch gebied al veel te bieden. Prachtige fiets- en wandelroutes, de
Kunstgalerie Bleiswijk, Welnessresort Elysium en Artihove.
Het cultuureiland 'De Watergang' zou daar een mooie aanvulling op zijn. Door creatieve Lansingerlanders een
werkplek te bieden, maar ook de kunstliefhebber de kans te geven een kijkje in de keuken te komen nemen
wordt er een dynamisch geheel gecreëerd, maken versus genieten.

bereikbaarheid 'De Watergang' ligt vlak bij het nieuwe station Bleizo en ook is gemakkelijk met auto of fiets te bereiken. Er is
voldoende parkeer gelegenheid. Zo is de locatie goed bereikbaar voor buurgemeenten.
kunstroute Het nieuwe fietspad (verbinding Lansingerland - Zoetermeer) maakt het gemakkelijk een mooie kunstroute
(gedeeltelijk langs de Rotte) uit te stippelen: Kunstgalerie Bleiswijk - De Watergang - Ateliers BaZtille - Terra
Art.
verkeersstructuur Aan de andere kant ligt de Kruisweg, een bedrijvig stukje Lansingerland, door het nieuwe fietspad is het goed
fietsen langs de molengang naar Zoetermeer.
MRDH Door de ligging zal het een bijdrage leveren aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
flora en fauna Vlak naast de BleiZo ligt het Burgemeester van Tuyllpark in Zoetermeer. Vanuit hier worden veel
beschermde vogels en vleermuizen gezien, ook bij de molenstompen zijn er vele vogels en vleermuizen
waargenomen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de biotoop in de tuin van 'De Watergang'.
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Natuur en Recreatie

Kunst - Landschap - Water - Recreatie

groene oase Het betreffende gebied is op dit moment een groene oase in het gedeelte van Bleizo. Op dit bedrijventerrein
hebben voornamelijk logistieke bedrijven een economisch uitstekend thuis gevonden. Kenmerkend voor deze
bedrijfstak zijn de veelal gelijkvormige grote gebouwcomplexen. Alleen al om die reden lijkt het aantrekkelijk
'De Watergang' en deze groenstrook, die aansluit op het gemeentelijk monument van een gestompte molen,
als afwisselend element in de landschapsarchitectuur te behouden.
ontspanning Heel praktisch biedt de voorgestelde ontwikkeling de werknemers van de gevestigde bedrijven de
mogelijkheid hun pauzes in te vullen met een bezoek aan- of een wandeling op een terrein waar kunst, cultuur
en natuur voor ontspanning kunnen zorgen.
flora en fauna Ook is er een grote diversiteit in flora en fauna is. Het perceel blijkt inmiddels de habitat te vormen van een
keur van diersoorten, waarvan meerdere zelfs als bedreigd zijn gekwalificeerd.
fietsroutes Buiten de vele bestaande fietsknooppunten gaat ook de nieuwe fietsroute "Rotte - Bentwoud" op een
steenworp afstand lopen.
plezierrivier Het Hoogheemraadschap Schieland is op bezoek geweest en waren zeer onder de indruk van de locatie en
hij onderzoek de mogelijkheden. De mogelijkheid bestaat dat de boezem op de Rotte kan worden
aangesloten
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