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2 In Park Sonsbeek worden vanaf 1949 met enige regelmaat 
sonsbeektentoonstellingen gehouden. Wie kent ze niet. De 
tentoonstellingen met werken van kunstenaars van over 
de hele wereld trekken elke keer een enthousiast nationaal 
en internationaal publiek, gemiddeld zo rond de 100.000 
bezoekers per keer. Van de honderden kunstwerken die 
tot en met 2016 tijdens 11 sonsbeek edities zijn tentoon-
gesteld, hebben er 33 een permanente plaats in Arnhem 
gekregen. Met uitzondering van 2 werken maken alle oud 
sonsbeek werken in Arnhem deel uit van deze route. De 
twee uitgezonderde werken, allebei te vinden in het bos 
van Park Sonsbeek, zijn niet bereikbaar op de fiets. Het 
zijn Appearance of a Tree van Michel François (Sonsbeek 
2008) en de schuilkerk van collectief Slavs & Tatars van 
Sonsbeek ’16, met de lange titel The the Servant Servant of 
of the the All- All- Forgiving Forgiving. In de sonsbeek app 
kun je meer informatie vinden over deze werken. Ook alle 
andere overgebleven sonsbeek werken zijn te vinden in de 
sonsbeek app. 
 De nieuwste tentoonstelling, sonsbeek 
20 24. Force Times Distance: On Labour and its Sonic 
Ecologies, zou medio 2020 worden gehouden maar is door 
corona verplaatst naar medio 2021. Maar waarom deze 
naam? Elke Sonsbeektentoonstelling ging gepaard met 
een nieuwe tijdelijke organisatie. Voor sonsbeek20 24  is 
voor meer continuïteit gekozen: het team van curatoren 
onder leiding van Bonaventure Soh Bejeng Ndikung is niet 
alleen verantwoordelijk voor de tentoonstelling van 2020 
maar ook voor die van 2024. Vandaar die naamgeving.
 De fietsroute langs de sonsbeek kunstwerken laat 
je ook een groot deel van de mooie stad Arnhem zien. 
Je komt door Park Sonsbeek, je fietst door begraafpark 
Moscowa, je komt vlakbij de Rijn en je gaat zelfs de 
Rijnbrug over naar Arnhem-Zuid en je ziet ook een stukje 
van de meest oostelijke wijk van Arnhem, Presikhaaf. 
Arnhem is heuvelachtig, dat betekent dat je een paar keer 
onderweg een klimmetje tegenkomt, met als voordeel dat 
er daarna ook weer een daling volgt.
 De beeldentuin van Museum Arnhem is ook in de 
route opgenomen. Deze is in verband met vernieuwbouw 
van het museum echter gesloten tot voorjaar 2022. Maar 
omdat er in die tuin wel vijf sonsbeek kunstwerken staan 
(de nummers 23 t/m 27) die straks ook weer in de nieuwe 
tuin terugkomen, zijn ze wel in de route opgenomen.

DISCLAIMER
Deze fietsroute is ontwikkeld in begin 2021 en alle informatie is zo 
zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden 
en aan deze fietsroute kunnen geen rechten worden ontleend. Het 
zou kunnen dat een sonsbeek werk uit deze fietsroute in de toekomst 
verplaatst of (tijdelijk) verwijderd wordt. Wij vragen uw begrip voor 
eventuele onvoorziene wijzingingen. In de sonsbeek app vind u de 
meest actuele informatie over alle oud sonsbeek werken die nog  
te zien zijn in de openbare ruimte.

© Stichting Sonsbeek & State of Fashion en Stichting  
Kunst  in de Publieke Ruimte Arnhem, 2021.

Inleiding
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De start van de fietsroute is bij Molenplaats Sonsbeek,  
Zijpendaalseweg 24 in Arnhem.

De sonsbeek app kun je gratis downloaden 
in App Store en bij Google Play. 

scan hier de QR-code
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Dit oude pand, een molenschuur uit eind 17e eeuw, hoort 
bij de naastgelegen De Witte Molen. De molenschuur is 
een rijksmonument en is in de 18e eeuw uitgebreid en 
verbouwd zoals we het nu kennen. Sedert 1983 doet het 
gebouw dienst als het bezoekerscentrum, tegenwoordig 
onder de naam Molenplaats Sonsbeek.
Locatie: Zijpendaalseweg 24

Omdat we hier toch zijn geven we ook even aandacht aan 
De Witte Molen zelf.

De Witte Molen (omstreeks 1480) ligt aan de St. Jansbeek 
en bestaat uit de eigenlijke korenmolen met molenaars-
woning en de grote landbouwschuur (zie hierboven) links 
er van. Ondanks de aanpassingen in de 17e, 18e en 19e 
eeuw is het pand toch in een vrij complete staat bewaard 
gebleven. Vanaf de inrit gezien bevindt het nog steeds 
werkende molenrad zich aan de linkerkant van het (even-
eens) rijksmonument.
Locatie: Zijpendaalseweg 24

We gaan nu op weg naar het 1e kunstwerk van de route 
dat iets meer dan 1 km. verderop is. De uitrit van de 
Molenplaats uitrijdend slaan we rechtsaf en volgen het 
fietspad van de Zijpendaalseweg. Na ongeveer 800 meter 
gaan we bij de kruising rechtsaf de Parkweg in. Let op, 
het fietspad is hier links van de weg. We volgen de Park-
weg zowel de bocht naar rechts als de bocht naar links. 
Direct na de bocht naar links zie je links een parkeer-
plaats met kort daarna een wit hek dat toegang geeft tot 
De Vlindertuin. We gaan daar naar binnen.



5 All Happy Now ! (2001) ligt aan de zuidrand van Park 
Zypendaal, aan de Parkweg en tegen Sonsbeek, midden in 
een vlindertuin. Het beeld was onderdeel van Sonsbeek 2001 
en bestaat uit een twintig meter brede en twee meter hoge 
trapsgewijs oplopende heuvel in spiraalvorm. Kunstenaar 
Peter Santino (USA) noemt dit werk ook wel een machine die 
geluk creëert, mede dankzij de vlindertuin waar veel soorten 
vlinders rondvliegen.
Locatie: Parkweg 2

We verlaten De Vlindertuin en gaan er tegenover Park 
Sonsbeek in. We gaan het bruggetje over dat je links voor je 
ziet. Na het bruggetje gaan we naar rechts en bij de volgende 
splitsing van paden houden we rechts aan. Iets verderop zien 
we dan de Tellegenbank, een rijksmonument uit 1928 met 
beeldhouwwerk van Gijs Jacobs van den Hof. Je kunt zowel 
links als rechts van de Tellegenbank verder. We gaan eerst 
links van de Tellegenbank en zien dan ongeveer 50 meter 
verder links in de vijver metalen bollen van verschillende 
grootte.

Skies Captured (2001) werd na Sonsbeek 2001 door de 
gemeente aangekocht en in de Koude Vijver geplaatst. 
Negen stalen bollen zweven boven het water. Onder alle 
weersomstandigheden weerkaatsen ze zichzelf en het licht 
in het vijverwater. Het beeld van Henrietta Lehtonen (Finland) 
symboliseert de nieuwsgierigheid van de mens naar het heel-
al. De bollen zijn een schaalmodel van ons zonnestelsel.
Locatie: Park Sonsbeek
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Voordat we verder gaan kunnen we op deze plek, 
met voor ons de vijver met de stalen bollen, wat 
meer informatie geven over de 2 kunstwerken die 
niet in de route zijn opgenomen. In de inleiding van 
de route werden ze genoemd en beide werken zijn 
te vinden in de sonsbeek app. Beide kunstwerken 
zijn én niet met de fiets te bereiken én zeer moeilijk 
vindbaar.

Het eerste kunstwerk is The The Servant Servant 
of of the the All- All- Forgiving Forgiving. Het 
kunstwerk van kunstenaarscollectief Slavs and 
Tatars (Duitsland) was onderdeel van Sonsbeek ’16. 
Als je links vóór de vijver het bospad naar rechts 
neemt moet je ongeveer 50 meter verder links het 
bos in. Als dit door de begroeiing mogelijk is klim 
je ongeveer 50 meter naar boven en zie je bovenop 
de heuvel een aantal boomstammen liggen. Deze 
boomstammen stellen kerkbanken voor van een 
verscholen kerk. In een stuk of 6 bomen rondom 
die plek zijn op 3 tot 4 meter hoogte “handen” aan-
gebracht die naar Mekka wijzen. De nauwkeurige 
ligging is bij GPS 51.9939320, 5.9012119.

Het tweede kunstwerk is nog lastiger te vinden. 
Het heet Appearance of a Tree, is van Michel 
François (België) en was onderdeel van Sonsbeek 
2008. Als je de trap op gaat die rechts naast de 
vijver ligt kom je bij de ijskelder terecht. Dit moet 
je rechts passeren en daarna het bospad naar 
boven volgen. Je passeert een heuveltje en rechts 
daar achter, bij GPS 51.9918737, 5.9021926, bevindt 
zich het kunstwerk. Het is een lindeboom die na de 
tentoonstelling in de grond is geplant. Maar tijdens 
de tentoonstelling lag de toen 25 jarige en 20.000 kg. 
wegende lindeboom met kluit en al horizontaal op 
een kleine sokkel. Voor de kunstenaar was het een 
metafoor voor ontworteling, het zoeken naar balans 
en een krachtenspel tussen hemel en aarde.
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We gaan weer terug naar de Tellegenbank en fietsen erom-
heen. We nemen nu de afslag direct er na links. Iets verderop 
is aan je linkerhand een vijver. We stoppen vóór de splitsing 
en zien achterin aan de rand van de vijver goudkleurige 
bijenkorven.

Bakermat (2008) werd na afloop van Sonsbeek 2008 door  
de gemeente aangekocht en staat in de Stille Vijver. Het door 
Johan Creten (België) gemaakte bronzen beeld bestaat uit 
drie bijenkorven met gezichten van stro en een mand van 
takken. De korven werden tijdens de tentoonstelling bevolkt 
door circa 150.000 bijen. De ogen en de monden waren  
de vliegopeningen. Bijen symboliseren ‘gemeenschap’  
en ‘samenwerking’: de bakermat van beschaving. 
 Locatie: Park Sonsbeek

Bij die splitsing volgen we het pad rechts. Iets verderop 
 gaan we weer naar rechts en gaan we een bruggetje (De 
Hangbrug) over. Direct na het bruggetje is links een onver-
hard pad. Op de hoeken van dat pad liggen speciale stenen. 
Goed kijken.

Fresh Epigraphs (2001) heet het werk bij de Hangbrug. Op 
de zwerfkeien staan teksten gegraveerd van bonnetjes en 
krantenberichten, waaronder een bericht met winnenden 
loterijnummers. Kunstenaar Gabriel Kuri (Mexico) produceer-
de het werk om het thema zwerfafval onder de aandacht te 
brengen. Met de informatie op de keien wordt het zwerfafval 
op symbolische wijze in de natuur opgenomen. Het kunst-
werk was onderdeel van Sonsbeek 2001.
Locatie: Park Sonsbeek
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8 We gaan dat onverharde pad niet in maar wel het pad 
naar links een paar meter verder. We zien dan onge-
veer 100 meter verderop voor ons de Zwanenbrug. 
Deze brug uit 1903 is een rijksmonument en is gemaakt 
door Karel Cramer. We gaan de brug over en slaan 
daar rechtsaf. Iets verderop houden we ook rechts aan 
en houden na een klimmetje bij de volgende splitsing 
weer rechts aan. Je ziet nu al snel aan je linkerhand 
het Lorentz Monument. Het oorspronkelijke monument 
heeft niets met Sonsbeektentoonstellingen te maken, 
maar de aanpassing in 2008 wel.

Het Lorentz Monument (1931) is gemaakt door kun-
stenaar L.O. Wenckebach (Nederland). Het monument 
bevat naast het bronzen beeld van Hendrik Antoon 
Lorentz op sokkel ook een reliëf met daarop de beel-
tenissen van de zes wetenschappers die hem hebben 
geïnspireerd. Een van hen is tijdgenoot Albert Einstein. 
Lorentz was Arnhemmer van geboorte. Hij won in 1902 
de Nobelprijs.

Update (2008) is een aanpassing van kunstenaar 
Hans van Houwelingen (Nederland) in het bestaande 
Lorentzmonument uit 1931 van L.O. Wenckebach. Ter 
gelegenheid van Sonsbeek 2008 werden in het monu-
ment, naast de reeds in 1931 uitgehakte namen van 
zes grote natuurkundigen, nieuwe namen van grote 
natuurkundigen toegevoegd. Tijdens de drie maanden 
durende Sonsbeektentoonstelling werd er zo elke 
dag een nieuwe naam in de sokkel van het monument 
uitgehakt. Van Houwelingen laat zien dat Lorentz niet 
alleen stond en dat de steeds complexere natuur-
kundige wetten alleen door samenwerkende breinen 
kunnen worden geschreven.
Locatie: Park Sonsbeek
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We volgen het pad naar links omhoog afbuigend en zien 
dan direct Huis Sonsbeek. Vanaf die plek heb je het mooiste 
uitzicht over Arnhem. Huis Sonsbeek dateert in de basis uit 
midden 18e eeuw (onder de naam Hartgersberg) en werd 
samen met het hele landgoed in 1899 door de gemeente 
Arnhem gekocht. In het rijksmonument is tegenwoordig 
Grand Cafe Stadsvilla Sonsbeek gevestigd. Rechts voor 
Huis Sonsbeek (dit is overigens de achterzijde) ligt een van 
de populairste kunstwerken van Arnhem. 

Lazy King (2008) is de titel van het cartooneske polyester 
beeld dat in het gras voor de Stadsvilla ligt. Het beeld van 
kunstenaar Alain Séchas (Frankrijk) werd na Sonsbeek 
2008 door de gemeente aangekocht. Het lievelingsbeeld 
van veel Arnhemmers ligt er ontspannen bij en voelt zich 
op zijn gemak in het groene gras. In 2012 werd het beeld 
onherstelbaar beschadigd en in 2013 door een nieuw 
exemplaar vervangen.
Locatie: Park Sonsbeek

We volgen het pad voorlangs de Lazy King naar beneden. 
Bij de splitsing gaan we naar links en volgen het pad verder 
links omhoog. Bij de splitsing ongeveer honderd meter 
verderop gaan we naar rechts en verlaten via het hek (en 
de mooie portierswoningen uit 1821) Park Sonsbeek. 
We steken hier links bij de verkeerslichten de weg over en 
volgen het fietspad naar links, dit is de Apeldoornseweg. 
We fietsen hier circa 500 meter omhoog en komen dan bij 
een viaduct met aan beide zijden twee opvallend betonnen 
huisjes. Binnen in die huisjes wacht je een verrassing. 
Kijk hier wel goed uit als je wilt oversteken naar de andere 
kant van de weg. 

6



10 De Plafondschilderingen zijn waterverfschilderijen die voor 
Sonsbeek ’93 zijn gemaakt in de kijkhuisjes op het viaduct 
over de Cattepoelseweg. Christina Assmann (Duitsland) 
schilderde allerlei huisjes in pasteltinten. De huisjes doen 
denken aan follies, want hun functies zijn onduidelijk. Ze 
worden met elkaar verbonden door een kralensnoer. Het 
werk verkeert in zeer slechte staat, maar gelukkig werkt de 
gemeente aan de restauratie van de schilderingen. De brug 
uit 1928 (een rijksmonument) is een ontwerp van architect 
J.P. van Muijlwijk. De bijzondere kijkhuisjes, eveneens uit 
1928, zijn een ontwerp van architect H.J. Heuvelink.
Locatie: Apeldoornsebrug (kijkhuisjes)

We gaan weer verder over een klinkerweg, waarna we na 
ongeveer 100 meter links parallel er van het fietspad volgen. 
Het laatste stuk gaat weer over in een klinkerweg en aan 
het eind er van steken we bij de kruising met verkeerslichten 
links over. Aan de overkant steken we meteen rechtsaf de 
weg over en we volgen de weg links in het verlengde. Dit 
is de Weg langs de Begraafplaatsen. We passeren een wit 
gebouw, dit is de woning en aula uit 1888 van de Joodse 
begraafplaats, en gaan het hek door van begraafpark 
Moscowa. We volgen deze weg en na ongeveer 500 meter 
is er links een open ruimte met het volgende kunstwerk. 
Rechts is overigens het oude deel van Moscowa, erg mooi 
om doorheen te wandelen.

De Pleuranten (1952) staat midden in Moscowa aan de 
Weg langs de Begraafplaatsen. De vier Pleuranten ver-
beelden wanhoop, berusting, verdriet en vertrouwen. Het 
beeld was in zijn oorspronkelijke vorm het voetstuk van 
het oorlogsmonument “Mens tegen macht” uit 1952 van 
Gijs Jacobs van den Hof (Nederland) dat onderdeel was 
van Sonsbeek ’52. Begin jaren zeventig is het als solitair 
kunstwerk op Moscowa geplaatst. Een ander deel, een 
airborne-embleem (zie nummer 11), is toen op het Airbor-
neplein geplaatst. Het hoofddeel staat tegenwoordig op 
het Audrey Hepburnplein (zie nummer 17).
Locatie: Weg langs de Begraafplaatsen

7
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Gezin (1952) is een circa een meter hoog figuratief beeld dat 
vanuit de entree van VMBO ‘t Venster duidelijk zichtbaar is. 
Het kunstwerk van Jan Meefout (Nederland) behoort tot het 
“meubilair” van de school en was onderdeel van Sonsbeek 
’52. Tijdens bouwwerkzaamheden tussen 2006 en 2009 werd 
het kunstwerk van de sloophamer gered. Het beeld stond in 
een rommelhoek, was zeer vervuild en het sloopbedrijf zou 
het komen ophalen. Net op tijd heeft men het beeld kunnen 
redden. Na een grondige schoonmaakbeurt staat het nu te 
pronken in de school.
Locatie: Thomas a Kempislaan 82

We gaan weer terug en verlaten Moscowa via dezelfde weg 
als we gekomen zijn. Aan het eind, bij de kruising, steken 
we bij de verkeerslichten de grote weg over en vervolgen 
onze weg op het fietspad van de Weg achter het Bos. Na 
ongeveer 500 meter slaan we rechts af, dit is de Monniken-
steeg. Pas op, dit is een stevig dalende weg, je moet hier 
bijna constant bijremmen. Aan het eind sla je rechtsaf en ga 
je de Rosendaalseweg in. Iets verderop ga je bij de rotonde 
rechtsaf de Thomas a Kempislaan in. Na een flauwe bocht 
naar links is er aan de linkerkant een nieuw schoolgebouw, 
VMBO ’t Venster. Binnen in het gebouw, bij de ingang van 
buitenaf zichtbaar, staat een ingetogen kunstwerk.

8
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12 We moeten nu weer een eindje fietsen, naar de wijk 
Presikhaaf. We gaan weer terug naar de rotonde waar 
we net vandaan kwamen en steken deze rechtdoor 
over de Huygenslaan in. Aan het eind van deze weg 
gaan we linksaf de Velperweg in. Ongeveer 700 meter 
verder, bij de 2e verkeerslichten, gaan we rechtsaf de 
Van Remagenlaan in. Deze volgen we tot de spoor-
wegovergang, steken deze over en rijden verder in het 
verlengde van de weg. Dit heet Lange Water. Aan het 
eind daarvan bij de kruising met verkeerslichten nemen 
we rechtsaf het fietspad. Dit is de IJssellaan. Na de 
volgende verkeerslichten is aan de rechterkant van het 
fietspad een langwerpige waterpartij. Iets verderop zie 
je een voetgangersbrug die over de weg en het water 
gaat. Kort daarvoor staat rechts in de waterpartij het 
volgende kunstwerk.

We moeten nu ruim 2 km. fietsen voor het volgende 
kunstwerk. We vervolgen de IJssellaan en steken bij 
de verkeerslichten over. We blijven de IJssellaan vol-
gen die na het viaduct verder gaat als Voetiuslaan, dan 
de Johan de Wittlaan en de Boulevard Heuvelink. Aan 
het eind is een groot autoverkeersplein met de oprit 
naar de Rijnbrug (Airborneplein). Met de fiets moet je 
daar naar rechts en we gaan daarna direct naar links. 
Je komt nu in het verlaagde deel van het Airborneplein 
terecht. Dit wordt ook wel de Berenkuil genoemd. 
In deze Berenkuil zijn drie herdenkingsmonumenten 
te zien. In het midden een deel van zuil van het in de 
Tweede Wereldoorlog vernietigde Paleis van Justitie, 
hier vinden jaarlijks rond 17 september de officiële 
herdenkingen van de Slag om Arnhem plaats. Rechts 
tegen de wand het herdenkingskunstwerk “Bridge to 
the Future” uit 1994 van Marius van Beek. Links tegen 
de wand het airborne-embleem, dat was als onderdeel 
van een groter kunstwerk te zien tijdens Sonsbeek ’52.

Spitting Leaders (2008) staat in de vijver aan de rand van 
het park bij de IJssellaan. Het beeld was onderdeel van 
Sonsbeek 2008. Het bestaat uit vier hoofden (Stalin, Fran-
co, Lodewijk XIV en een anoniem staatshoofd) die elkaar 
met vergankelijke water-woorden bespuwen. Het is een 
ironische voorstelling die aanleiding geeft de ernst van de 
politiek in twijfel te trekken en erom te lachen. De maker 
van het kunstwerk is Fernando Sanchez Castillo (Spanje).
Locatie: Park Presikhaaf
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Eén aangekocht Sonsbeek kunstwerk staat in Arnhem-Zuid. 
Alhoewel, het is niet specifiek als een Sonsbeek object 
aangekocht. Er is iets bijzonders mee. Willen we dit zien dan 
zullen we toch de Rijnbrug over moeten en daarna ook weer 
terug.
In de Berenkuil nemen we de afslag rechts van het airbor-
ne-embleem en draaien met het fietspad mee de brug op. 
Midden op de brug heb je een goed uitzicht op de Nelson 
Mandelabrug als je naar rechts kijkt. Als je goed kijkt zie je 
tegen het wegdek van deze brug woorden staan. Bij nummer 
20 krijg je hierover meer informatie.
Aan de overkant van de brug gaan we niet direct rechts de 
dijk op, maar pakken we het fietspad direct daarna  dat met 
een flinke bocht naar rechts gaat. We volgen dat fietspad 
en gaan aan het eind naar links de weg op. We rijden onder 
de brug door en volgen de weg (Graslaan). Aan het eind van 
de weg, na ruim 200 meter, slaan we rechtsaf, dit heet de 
Groene Weide. Kort voor de volgende kruising zie je links op 
het middenterrein het kunstwerk Drie vrouwenfiguren van 
Marius van Beek. Daar is iets bijzonders mee. 

Airborne-embleem (1952) werd in 1973 tegenover het her-
denkingsmonument op het Airborneplein geplaatst. Pegasus 
(een gevleugeld paard uit de Griekse mythologie) is het 
embleem van de airbornedivisie. Het embleem is een van 
de drie onderdelen van het originele herdenkingsmonument 
uit 1952 van Gijs Jacobs van den Hof dat onderdeel was van 
Sonsbeek ’52. Dit werd in 1953 geplaatst onder de titel “Mens 
tegen macht”. Het hoofddeel staat tegenwoordig op het 
Audrey Hepburnplein (zie nummer 17). Het derde deel, “De 
Pleuranten” (de sokkel van het oorspronkelijke monument), 
staat vanaf de jaren zeventig op Moscowa (zie nummer 8).
Locatie: Airborneplein
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14 Drie vrouwenfiguren (1968) verbeelden het thema “vrouw 
en moederschap”. Een vrouw staat op een pilaar en draagt 
een baby, een vrouw zit op een pilaar en een vrouw ligt 
op een bank met baby. Ze drukken tederheid, trots, rust 
en kracht uit. Hoewel de catalogus van Marius van Beek 
(Nederland) vermeldt dat het kunstwerk uit 1968 dateert, 
was een deel er van, de liggende vrouw met baby,  
reeds tentoongesteld tijdens Sonsbeek ’66.
Locatie: Groene Weide

Als je nu iets verder doorrijdt, kom je bij een rotonde 
waar je rechts afslaat, de Huissenseweg. Aan het eind 
van deze weg bij het verkeersplein volg je het fietspad 
rechts de brug op. Aan het eind van het fietspad aan 
de overkant van de brug ga je naar links en kom je 
weer in de Berenkuil. Hier nemen we nu de 2e afslag 
en draaien onder de weg door mee naar rechts. We 
volgen het fietspad en nemen de 2e afslag naar links. 
Aan het eind draaien we rechts met de weg mee. Dit 
heet Koningsplein.

12



15 We rijden de weg uit en slaan linksaf. Vervolgens weer links 
de Beekstraat in. We rijden door tot bijna het eind en zien 
dan rechts van ons de vijver van het Stadhuis (1968). Direct 
op de hoek van die vijver, tegen het Stadhuis aan, staat het 
volgende kunstwerk.

Aan de andere kant van de stadhuisvijver staat in het  
midden van het voorplein een abstract beeld van kunstenaar 
Piet Slegers.

Evolutie (1960) is circa 2,50 meter hoog en werd in 1969 door 
Museum Arnhem aan het nieuwe stadhuis geschonken. Het 
abstracte bronzen beeld staat op het voorplein van het stad-
huis. Het lijkt voor deze ruimte gemaakt te zijn. Het kunstwerk 
was onderdeel van Sonsbeek ’66. Het beeld is door Piet 
Slegers (Nederland) gemaakt in de periode van vergaande 
technische ontwikkelingen. De kunstenaar had een fascina-
tie voor de ruimtevaart. De tijdgeest en de fascinatie van de 
kunstenaar zijn in het beeld herkenbaar.   
Locatie: Stadhuis (Koningstraat 38)

Phoenix (1944) werd in 1955 door de gemeente gekocht. Het 
bronzen beeld, nummer 2/3, staat op het voorplein van het 
stadhuis. Het stond ook op Sonsbeek ’52. Kunstenaar Ossip 
Zadkine (Wit-Rusland) geeft met dit werk op emotionele 
wijze uiting aan zijn traumatische oorlogservaringen. Het 
beeld is tevens de metafoor voor de stad Arnhem die als een 
feniks na de Tweede Wereldoorlog uit de as herrijst. 
Locatie: Stadhuis (Koningstraat 38)
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16 Direct tegenover het Stadhuis ligt het Paleis van Justitie 
(1959). Rechts daarvan is het Marktplein met aan het eind 
daarvan het Huis der Provincie Gelderland (1954). In dit ge-
bouw zijn de begane grond en 1e verdieping toegankelijk en 
zeer de moeite waard om rustig te bekijken. Bij de bouw er 
van begin jaren 50 zijn namelijk veel kunstenaars betrokken 
geweest. Voor de kunstroute van Sonsbeek gaan we op 
zoek naar 2 bustes van voormalig koningin Juliana. Ze staan 
op de 1e verdieping in de vensterbanken die uitzicht geven 
op het atrium van het gebouw.

Buste koningin Juliana (1954) staat in de gang tussen zuid- 
en noordgalerij. Er staat zowel de eerste als de tweede 
versie van de door Charlotte van Pallandt (Nederland) 
gemaakte bustes. Een tweede afgietsel van de tweede 
versie is in 1955 voor tweeduizend gulden gekocht door de 
Vrienden van het Gemeentemuseum Arnhem. Nog in hetzelf-
de jaar werd de buste aan het museum geschonken. In 1955 
stond de buste op de Sonsbeektentoonstelling en in 1958 op 
de Wereldtentoonstelling in Brussel.
Locatie: Huis der Provincie (Markt 11)

We gaan over het Marktplein weer terug en lopen richting 
de Eusebiuskerk. Voor de kerk gaan we links de Turfstraat in 
en lopen door tot de 1e straat links direct na het eerste rijtje 
winkels links. Dit is de Rodenburgstraat. Links voor je bijna 
op de hoek aan de andere kant van de straat staat wel een 
heel bijzondere tafeltennistafel.

Pong (2014) is een pingpongtafel, om precies te zijn vier 
stuks, die onderdeel was van Sonsbeek ’16. Het werk van 
kunstenaar Louie Cordero (Filipijnen) haalde een stukje van 
het kleurrijke en vrolijke straatbeeld van Manilla naar Park 
Sonsbeek. Voor de op de tafels aangebrachte prints is de-
zelfde autolak gebruikt als voor de stadsbussen (Jeepney’s) 
van Manilla. Het is daar een sport de bussen zo origineel 
mogelijk te beschilderen. Pingpong is er razend populair. 
Niet alleen als sport, maar ook als sociale bezigheid. De vier 
bijzondere van fiberglas gemaakte pingpongtafels waren 
voor het eerst te zien in 2014 tijdens de Art Fair Philippines. 
Na afloop van Sonsbeek ’16 heeft de gemeente Arnhem 
twee tafels aangekocht. Door de vele vogelpoep wordt voor 
de eerste tafel een andere plek gezocht, de tweede tafel is 
nog steeds niet geplaatst. 
Locatie: Rodenburgstraat 1
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We vervolgen onze weg in de Turfstraat maar zien dan al 
direct aan de rechterkant vóór FOCUS Filmtheater een her-
denkingsmonument voor de Tweede Wereldoorlog.

Mens tegen macht (1952) is het hoofddeel van het oorspron-
kelijke kunstwerk van Gijs Jacobs van den Hof dat onder-
deel was van Sonsbeek ’52. In z’n geheel heeft het Tweede 
Wereldoorlog herdenkingsmonument op meerdere plaatsen 
in Arnhem gestaan: in 1953 stond het op het Kerkplein bij de 
ingang van de Eusebiuskerk en vanaf 1973 aan de straatkant 
tussen de Eusebiuskerk en het Duivelshuis. Het hoofddeel 
zoals het nu bekend is, stond vanaf eind jaren tachtig op 
de Jonas Daniël Meijerplaats en staat vanaf 2017 ongeveer 
op zijn oude plek uit 1953, nu bij Focus Filmtheater. De twee 
andere delen worden beschreven bij de nummers 8 en 11.
Locatie: Audrey Hepburnplein
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18 We vervolgen onze weg in de Turfstraat die in het verlengde 
over gaat in Kleine Oord. Ongeveer halverwege deze straat 
is er aan de linkerkant tussen 2 appartementengebouwen 
een heel smalle doodlopende doorgang. Direct links in 
deze doorgang is er tegen de zijgevel van het pand grote 
verrassende streetart aangebracht.

We vervolgen onze weg en nemen bij het “kruispunt” iets 
verderop de smalle weg links rechtdoor (de smalle weg 
tussen Rozet en Holiday Inn). Dit is de Nieuwe Oeverstraat. 
Na ongeveer 100 meter gaan we linksaf. We steken bij de 
verkeerslichten over en komen op het Roermondsplein te-
recht. Wij rijden die straat uit tot aan de Rijn. Rechts heb je 
nu al op de brugpijlers een hele grote muurschildering met 
twee kleurrijke gezichten gezien. De andere zijde van de 
brugpijlers is bedekt met een even grote muurschildering.

Feast Flood (2016) is een metershoge, bijna surrealisti-
sche muurschildering voor Sonsbeek ‘16. Met het werk 
wil kunstenaar Fintan Magee (Australië) het verhaal ver-
tellen van de buitengewone wonderen van de natuur, een 
feestelijke overstroming van kleuren en variëteiten waar 
we zorgvuldig mee moeten omspringen. Het meeste werk 
van Fintan Magee gaat, zonder politieke boodschap, over 
klimaatverandering. Na de bouw van appartementen aan 
het Bartokplein is het kunstwerk nog amper zichtbaar.     
Locatie: Kleine Oord 181
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Zonder titel (2016) zijn forse muurschilderingen op de noord-
pijlers van de Nelson Mandelabrug, die zijn gemaakt voor 
Sonsbeek ‘16. Op de pijlers staan aan de voorkant (stadskant) 
twee zeer grote kleurrijke gezichten. Aan de achterkant staan 
grote cartoonachtige afbeeldingen. De kleurrijke zijvlak-
ken verbinden voor- en achterkant. De muurschildering is 
gemaakt door Naamloozz (Kenneth Letsoin) en Remco Visser 
(Nederland) en is na afloop van de tentoonstelling aange-
kocht door de gemeente Arnhem.
Locatie: Nelson Mandelabrug

Kijken we nu omhoog naar de rand van de brug dan zie je 
grote  witte neonletters die woorden vormen. Tussen nummer 
11 en 12  was je er al op gewezen.

Brücken von Arnheim (1993) is op de oostrand van de Nelson 
Mandelabrug gemonteerd. Over de volle lengte van de brug 
staan in grote neonletters de woorden: HUIZEN, WIND, DE 
STROOM, DE VERTE, DE UTOPIE, INDONESIË, BOTEN, DE ZEE 
en BLAUWE LUCHT. Het werk van Rémy Zaugg (Zwitserland) 
was onderdeel van de Sonsbeek ’93 en werd na afloop van 
de tentoonstelling door de gemeente aangekocht. De titel 
suggereert dat het een kunstwerk voor meerdere bruggen 
betreft. Dat was ook zo. De John Frostbrug zou er ook bij wor-
den betrokken als een overbrugging tussen Arnhem-Noord 
en Arnhem-Zuid. Dit is echter niet gebeurd. Aanvankelijk 
zouden de teksten ook, als een hommage aan de soldaten die 
in de Slag om Arnhem hebben gevochten, in het Nederlands, 
Engels, Pools en Duits aangebracht worden. Dat plan bleek 
te ambitieus.
Locatie: Nelson Mandelabrug
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20 We rijden nu weer terug, steken de straat bij de verkeers-
lichten over en volgen aan het eind van de straat links het 
fietspad. Bijna direct daarna slaan we rechtsaf, dit heet 
Nieuwe Plein. We rijden nu ongeveer 200 meter langs de 
brugoprit en steken bij de verkeerslichten links over en 
dan direct weer links het fietspad op. We rijden nu aan 
de andere kant van de brugoprit en nemen de eerste weg 
rechts, de Coehoornstraat. Direct op de hoek links is 
Coehoorn Park. Op de zijgevel van een pand aan de rand 
van het parkje is een muurschildering te zien.

Zonder titel (2016) is streetart werk voor Sonsbeek ‘16. Het 
werk in zwart-wit van kunstenaar Nnamari (Annamaria 
Pisak, Hongarije) is geometrisch en abstract en is, als veel 
van haar werk, geïnspireerd op de op-art stroming en indus-
triële architectuur. Het bedekt de hele zijgevel van het pand 
en roept associaties op met de drugsboot die rond 2000 in 
Arnhem voor anker lag.    Locatie: Coehoorn Park

Iets verder in de Coehoornstraat fietsen we met de bocht 
mee naar rechts. Aan het eind daarvan gaan we linksaf de 
Utrechtsestraat in. Hier extra goed op het verkeer letten. 
Aan je rechterhand ligt Centraal Station Arnhem. We 
passeren iets verderop links onder andere Utrechtsestraat  
49 waar het kantoor van sonsbeek 20 24 zit.  
We rijden verder onder het grote kunstwerk  
van Dorothee Limburg uit 1992 door. Daar direct  
links bij het uitkijkpunt over de Rijn staat het volgende 
kunstwerk.
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21 Eert de vrouw (1949) is een hardstenen kunstwerk dat uitkijkt 
over de Rijn en de uiterwaarden. Het door Nel Klaassen (Ne-
derland) gemaakte kunstwerk was onderdeel van Sonsbeek 
’49. De vrouwenfiguur met opgeheven hoofd symboliseert 
de onverzettelijkheid tegenover de bezetter. Op het voetstuk 
staat het gedicht “De vrouwen in de oorlog” van Reinold 
Kuipers. In het gedicht worden de offers beschreven die 
vrouwen in de bezettingsjaren brachten.   
Locatie: Utrechtsestraat 85

Heel kort daarna aan dezelfde kant van de weg is Muse-
um Arnhem. Ze zijn daar nog druk bezig met de ver- en 
nieuwbouw, in 2022 wordt het museum én de bijbehorende 
beeldentuin weer geopend. In de oude beeldentuin stonden 
zes kunstwerken die vanuit verschillende Sonsbeektentoon-
stellingen afkomstig waren. Eén daarvan komt niet meer 
terug, maar de onderstaande vijf komen definitief wel terug. 
Deze beelden zijn pas vanaf voorjaar 2022 weer te bekijken. 
Tot dat moment moet je het met de beschrijvingen doen.

Autoritratto (1993, zelfportret) was onderdeel van Sonsbeek 
’93. Het patina geeft het hoofd van het bronzen beeld een 
bijzondere uitstraling. Het beeld toont de kunstenaar Alig-
hiero e Boetti (Italië) met een handdouche en als daar water 
uitkomt op zijn verwarde hoofd geeft dat stoom af. Voor de 
kunstenaar had het kunstwerk twee betekenissen: een ironi-
sche metafoor voor het proces van artistieke creatie èn een 
zelfportret van een zieke man. Bij de kunstenaar was dat jaar 
een hersentumor vastgesteld waaraan hij in 1994 overleed.
Locatie: Beeldentuin Museum Arnhem (Utrechtseweg 87)

22

23



22 Under a Rock (1986) is een kunstwerk dat lijkt op een 
officieel monument of een oude stenen tafel zoals er enkele 
in de Arnhemse parken staan. De granieten bank werd 
gemaakt voor Sonsbeek ’86. Maar het is meer dan een 
monument of oude stenen tafel. In het blad is een Engelse 
tekst gegraveerd die waarschijnlijk over de dood gaat. Kun-
stenaar Jenny Holzer (USA) nodigt je feitelijk uit om over de 
tekst na te denken.
Locatie: Beeldentuin Museum Arnhem (Utrechtseweg 87)

Venustrechter (1986) bestaat uit twee kegels die op elkaar 
staan. Ze hebben een zeer uiteenlopend formaat. In de 
bovenste kegel ligt een vergulde bol. De onderste kegel is 
aan de binnenzijde bekleed met spiegels en visualiseert een 
kringloop van verdamping en condensatie. Deze symbo-
liek is ook in de gouden bol te vinden. De achterliggende 
gedachte is dat uit ogenschijnlijk eenvoudige stoffen, goud 
kan worden gemaakt. Het beeld van Rebecca Horn (Duits-
land) was onderdeel van Sonsbeek ’86.
Locatie: Beeldentuin Museum Arnhem (Utrechtseweg 87)
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23 Warrior with shield (1954) was onderdeel van Sonsbeek ’55. 
Het stelt een krijger met schild voor die geen linkerarm en 
-been heeft. Het verbeeldt zowel heldendom als tragedie. 
Het bronzen beeld van Henry Moore (Engeland) van circa 
1,5 meter werd in een oplage van zes exemplaren gemaakt. 
Een van deze zes exemplaren werd door de gemeente 
aangekocht vanwege de verwijzing naar de Tweede 
Wereldoorlog. Het beeld is enkele keren verhuisd binnen 
Arnhem. Eerst stond het in de tuin van het Gemeentemuse-
um. Daarna werd het op voordracht van destijds muse-
umdirecteur Pierre Janssen in 1970 in de Eusebiuskerk 
geplaatst, omdat het werk zo duidelijk de gevechten in de 
Tweede Wereldoorlog verbeeldde. In de jaren tachtig stond 
het aan de achterzijde van het Huis der Provincie. Ten slotte 
werd het inmiddels kostbare beeld eind jaren negentig in de 
museumtuin teruggeplaatst.
Locatie: Beeldentuin Museum Arnhem (Utrechtseweg 87)

12,5% Proof (1993) was één van de meest spraakmakende 
werken van Sonsbeek ’93. Het kunstwerk van Marc Quinn 
(Engeland) wordt in de volksmond ook wel de pissende 
man genoemd en bestaat uit een dubbelwandige matglazen 
vitrine met daarin een goed herkenbare, naakte man met 
een penis die rode vloeistof spuit. De man komt elke twee 
à drie minuten helder uit de vloeistof tevoorschijn. Tijdens 
Sonsbeek ’93 stond het kunstwerk vlak voor de Koepelkerk 
op het Jansplein. De kerkgemeenschap kon geen waardering 
opbrengen voor de pissende man, net als een groot deel van 
de bevolking. Herhaaldelijk werd geprobeerd het werk te 
vernielen.   
Locatie: Beeldentuin Museum Arnhem (Utrechtseweg 87)
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24 Voor het volgende kunstwerk verlaten we de museumtuin 
en moeten we bijna 1 km. fietsen. Vanuit de tuin gaan we 
naar rechts een eind terug. We passeren nu aan onze 
linkerhand Centraal Station Arnhem. In de bocht steken we 
over bij de verkeerslichten waar we eerder ook al waren 
en buigen daarna naar links met het fietspad mee. Je bent 
nu op het Willemsplein en na het zebrapad gaan we bij de 
T-splitsing van het fietspad linksaf. Je ziet nu aan je rech-
terhand de AKU-fontein. De fontein uit 1961 behoort met 
bijbehorend kunstwerk van Shinkichi Tajiri en de pergola op 
de achtergrond van Henk Brouwer tot de 100 sleutelwerken 
beeldende kunst in de Nederlandse openbare ruimte. Voor 
dit moment gaat het ons echter om  het beeld dat in het 
grasveld midden op het  Willemsplein staat.

Het Hert (Le Grand Cerf, 1952), een bronzen beeld, was 
onderdeel van Sonsbeek ’52 en werd na afloop aangekocht 
door de gemeente. Op de plaquette op de sokkel staat dat 
burgemeester Matser het beeld in 1954 heeft onthuld in 
aanwezigheid van de Franse ambassadeur Garnier.  
Het beeld van kunstenaar François Pompon (Frankrijk) is 
een afgietsel van het origineel uit 1929.   
Locatie: Willemsplein

We fietsen weer verder en gaan vóór de fiets-  
en voetgangersverkeerslichten naar rechts. Dit is de Jans-
binnensingel. Direct na huisnummer 19 is een smal straatje 
waar we even stoppen. Tegen  de zijgevel van dit huis is 
een grote muurschildering aangebracht.

Zonder titel (2016) bedekt bijna de hele zijgevel van een 
pand aan het Jan Dommeringpad. Het kunstwerk werd voor 
Sonsbeek ‘16 gemaakt en nodigt je uit om door het smalle 
straatje te lopen. Kunstenaar en tatoeëerder Sivanski heeft 
het samen met André Haazes gemaakt, ze vormen samen 
het kunstenaarsduo Hzsivanski (Nederland)
Locatie: Jan Dommeringpad
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We gaan nu op weg naar het laatste kunstwerk van de route 
en fietsen in de Jansbinnensingel verder. Iets verderop in de 
bocht naar rechts moet je oversteken naar links. Dit is een 
beetje een lastig punt waar je moet lopen. Je gaat het parkje 
in, je moet links aanhouden en daar via het regenboog-ze-
brapad de weg oversteken. Je staat nu voor de voormalige 
bioscoop Rembrandt. Je gaat daar een paar meter naar links 
en dan direct naar rechts “naar boven”. Dit is de Apeldoorn-
sestraat. Je loopt na een paar meter de zijstraat voorbij en 
ziet dan meteen, op de gevel van het pand waar je tegenaan 
kijkt, weer een groot streetart werk.

Zonder titel (2016) werd voor Sonsbeek ‘16 op de gevel van 
Hotel Bosch geschilderd. Kunstenaar Sivanski wilde de stad 
een stukje warmte teruggeven. De kunstenaar heeft ook dit 
samen met André Haazes gemaakt. Als je naar de ogen van 
de figuur kijkt, is het net alsof ze bewegen.
Locatie: Apeldoornsestraat 4a

Dit was zoals gezegd het laatste object van de kunstroute. 
We gaan nu weer op weg naar het startpunt. We fietsen 
de Apeldoornsestraat verder omhoog en gaan onder het 
spoorviaduct door direct naar links, de Sonsbeeksingel in. 
Aan het eind daarvan moet je naar rechts en rijd je vlak 
langs de prachtige art-nouveaux huizen aan je rechterhand 
(Zijpendaalseweg 2 t/m 14). Bij de fiets- en voetgangers-
verkeerslichten steek je recht over en zie je na ongeveer 
honderd meter rechts weer Molenplaats Sonsbeek en de 
Witte Molen.

We hopen dat je van deze mooie kunstroute en de mooie  
stad Arnhem hebt genoten!
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