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Dit boekje bevat informatie over de kunstwerken en de kunstenaars en kaarten van een fietsroute 

(rood, 9,5 km), wandelroute 1 (blauw, 2,9 km), wandelroute 2 (groen, 3 km) en wandelroute 3  

(geel, 4,4 km). Alle routes starten en eindigen bij boerderij De Kroon. Ze zijn met stickers (in de vier  

kleuren) bewegwijzerd. Bij boerderij De Kroon, boekhandel Hijman Ongerijmd en bibliotheek Rozet 

centrum en Kronenburg zijn de route-boekjes verkrijgbaar. Bij sommige kunstwerken staan paaltjes  

met een QR code. Als je die scant kun je het route boekje digitaal bekijken. 

Via www.delaararnhem.nl/kunst-en-cultuur kom je op onze cultuurpagina van de website en kun je  

het route-boekje ook downloaden. Boerderij De Kroon, Randweg 2, 6845AC Arnhem, is geopend  

ma t/m vr van 8-15.30 uur, za van 11-13 uur en zo van 10-13 uur.

Algemene informatie

Cultuurgroep De Laar is in augustus 2019 opgericht 

door Jelleke Bakker, Con van Roden en Bart van de  

Wateringen. Als eerste project is in het voorjaar van 2020 

een route langs publieke kunst gerealiseerd. Cultuurgroep 

De Laar vindt het belangrijk om de kunstwerken in De 

Laar weer in de schijnwerpers te zetten. Behalve dat we  

een schone en groene wijk willen, moet het ook een  

levendige wijk zijn met hier en daar een verrassend element, 

een muurschildering, een Delfts blauw tegelplateau, witte  

betonnen elementen die een fietspad kruisen. Er is kunst  

uit de jaren tachtig, maar ook veel kunst van meer recente 

datum, vaak op initiatief van wijkbewoners of in samen- 

werking met scholen gerealiseerd. Er zijn 21 kunstwerken, 

waaronder één Social Sofa, in onze wijk. Ga ze ontdekken 

met behulp van het route-boekje of de Virtual Reality  

wandeling via www.delaararnhem.nl/kunst-en-cultuur



De geschiedenis van de Laar
Dit speelde al in de zeventiger jaren. Ze kozen acht  

kunstenaars uit om het plan, “Kunstboulevard” Kroonse Wal, 

te realiseren. Er werden een zevental plekken uitgekozen 

voor de kunstwerken. Deze zouden waar mogelijk pleinen 

moeten scheppen en visuele verbindingen moeten leggen 

tussen de Kroonse Wal en de aangrenzende woonwijk. 

Het moest een reeks verschillende maar als geheel toch 

samenhangende werken worden. Dus meer dan een reeks 

incidenten. Ze legden de lat hoog voor de kunstenaars. 

Joost Baljeu werd aangetrokken om de veelal nog jonge  

kunstenaars te begeleiden. Paul Haffmans, de architect van 

De Laar, had grootse plannen voor de Kroonse Wal. 

De Kroonse Wal moest een centrale verbindingsroute  

worden voor fietsers en voetgangers. Langs de route  

werden luxe terraswoningen met balkons aan het water  

gepland en huizen met grachtengevels. Verder zouden 

er twee winkelcentra, ateliers, recreatie voorzieningen, een  

gezondheidscentrum en een bibliotheek komen.

Door de oliecrisis lag de bouw van 1981 tot 1984 zo goed  

als stil. Vanaf 1984 werd de bouw en de realisatie van  

de kunstboulevard herstart maar nu in een uitgeklede  

versie. Geen luxe woningen meer, maar goed verkoop- 

bare laagbouw en de kunstenaars moesten ook hun  

plannen bijstellen.

De woonwijk De Laar (sinds 1974) bestaat 

uit De Laar-Oost en De Laar-West van elkaar  

gescheiden door de Batavierenweg. Laar  

betekent woeste grond, moerassig land,  

broekland. Door De Laar loopt de Kroonse 

Wal, een fietspad, van NS-station Arnhem-Zuid 

tot winkelcentrum De Laar-Oost. De Kroonse 

Wal was een oude waterstraat met een  

waterloop, de Eldense Zeeg, die dwars door 

het plangebied De Laar liep.

Begin jaren zeventig werden enige huizen 

en boerderijen in het gebied van het plan-

gebied De Laar gesloopt. Ze moesten plaats  

maken voor de bouwactiviteiten van de  

nieuwe woonwijk De Laar.

In de zeventiger jaren werd de ene eentonige 

woonwijk na de andere uit de grond gestampt, 

maar niet tot ieders tevredenheid. Er kwam  

kritiek op, niet alleen van architecten en steden- 

bouwkundigen, maar ook van kunstenaars.

Men had toen veel te hoge verwachtingen van 

de bevolkingsgroei. De Dienst Stedenbouw 

Arnhem wilde in Arnhem-Zuid geen gewone 

nieuwbouwwijk, maar een stadsdeel met een 

eigen cultureel centrum op de plek waar nu 

winkelcentrum Kronenburg is gevestigd.

Oud studenten van de Arnhemse kunst- 

academie (nu ArtEZ), afdeling Monumentaal 

Nieuwe Stijl ontwikkelden masterplannen om 

in een nieuwbouwwijk of langs een route een 

aantal kunstwerken aan een te rijgen om zo 

meer samenhang te creëren. Zo’n masterplan 

kwam er ook voor de Kroonse Wal. Piet  

Slegers en Berend Hendriks hebben samen 

dit masterplan voorbereid en gecoördineerd.  

Voor 1974 was De Laar een Elster buurtschap, dat in het noorden begrensd werd 

door de Eldense Zeeg, in het zuiden door de Laarse Pijp, in het westen door de  

Grote Molenstraat en in het oosten door de Rijksweg Noord-Batavierenweg.



Overzicht kunstwerken

Er zijn 21 kunstwerken, waaronder ook wijkaanduidingen, muurschilderingen en street art. 

Ze zijn genummerd in de volgorde van de fietsroute. 

Behalve de kunstwerken van het masterplan “Kunstboulevard” Kroonse Wal, nummers 7 t/m 11,  

zijn door de hele wijk kunstwerken te vinden, die in de loop der jaren zijn gerealiseerd.

Enkele wijkaanduidingen, namelijk de nummers 5, 6 en 15, zijn tot stand gekomen als resultaat van  

het Buiten Gewoon Beter Project van de gemeente. De kunstenaars ontwierpen de wijkaanduidingen 

in samenwerking met leerlingen van basisscholen in De Laar.

De wijkaanduidingen bij de rotondes aan het begin en het eind van de Randweg, nummer 2 en 16,  

zijn gemaakt op verzoek van bewoners van de wijk.

Nummer 13 staat op het terrein van basisschool De Expeditie, nummer 19 is een zogenaamde  

Social Sofa, deze staat op het grasveld bij basisschool De Lingelaar. Nummer 3 staat op het terrein  

van Rijnbrink. Dit terrein is zaterdag en zondag afgesloten.

Muurschildering Bingelradestraat van 3 bij 12 meter tegen de blinde muur van een woonhuis. 
Maureen, 22 jaar oud, kwam in 2018 over uit Edinburgh, Schotland om de muurschildering te 
maken. Op dat moment volgde ze daar een opleiding aan de kunstacademie. Op initiatief van 
twee buurtbewoners,  de bewoonster van het huis en Tiny Sijbrandi die toen voorzitter van de 
wijkvereniging was en dankzij een bijdrage van het wijkplatvorm is dit kunstwerk gerealiseerd. 
Hierdoor wordt er niet meer tegen de muur gevoetbald en komen buurtbewoners  makkelijker 
met elkaar in contact om een praatje te maken.

Maureen Kolhoff 
Maureen Kolhoff maakt schilderijen en treedt op als streetartpainter bij festivals, onder andere in Arnhem  

en werkt sinds enige jaren als muurschilderes. Met haar werk wil ze de wereld mooier maken.

nr1 Woonkamer (2018)



Welkom in De Laar-Oost is gemaakt op verzoek 
van de bewoners van de wijk. De twee wijk- 
aanduidingen van cortenstaal staan op de rotondes  
zowel aan het begin als aan het eind van de Randweg.  
Het las- en snijwerk is uitgevoerd door het Arnhemse  
bedrijf Helldörfer Lasbedrijf en Scheepsbouw.

Het kunstwerk bestaat uit betonnen platen van 3 meter 
hoog, die een rij boeken voorstellen. In 1980 toen 
het kunstwerk gerealiseerd werd, was in Rijnbrink de  
Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland gevestigd. 

Aanvankelijk stonden de boeken in het water om reflectie  
te bewerkstelligen. Dit was echter gevaarlijk voor jonge 
kinderen in de buurt. Het kunstwerk staat op het terrein 
van Rijnbrink. Zaterdag en zondag is het terrein afgesloten.

nr2 Welkom in De Laar-Oost (rond 2010)
nr3 Boeken in golvend plaveisel (1980)

Marja Wennemers (1957) 
Marja Wennemers is schilder, beeldhouwer en tuin- en landschapsontwerper. De laatste jaren is ze vooral bezig met de 

inrichting van de openbare ruimte (straten, pleinen en rotondes), schoolspeelpleinen en particuliere tuinen.

Leo Gerritsen (1951) 
Hij heeft veel opdrachten uitgevoerd bij scholen en andere openbare gebouwen.

Hij legt zich toe op cortenstalen architectonische constructies.



Zonder titel, fietstunnel met aan beide 
zijden geel en wit geglazuurde tegels. 
In de tunnel zelf zijn 5 tegeltableaus 
met geometrische voorstellingen te 
zien. De voorstellingen vinden hun 
vertrekpunt in de letters  I/N  &  U/I/T, 
die de woorden IN en UIT vormen. 
Een tunnel laat zich omschrijven als 
iets waar je in gaat met de bedoeling 
om er weer uit te komen. 
Om er even, terwijl je erdoor rijdt, een 
suggestie van verblijfswaarde te kunnen 
ervaren, heeft Marten Hendriks in elk  
tegeltableau geprobeerd steeds per  
letter de constructie van een  
architectonische vorm te verbeelden.

De Bank (2011), wijkaanduiding van De Laar-West op een 
gele betonnen golvende muur met aan de andere kant 
een bank. De kunstenares ontwierp De Bank samen met 
kinderen van basisscholen in De Laar in het kader van het 
Buiten Gewoon Beter project van de gemeente.

De kinderen zetten hun ideeën, over hoe ze hun wijk  
ervaren, om in beeld. Dit hebben ze gedaan door collages 
van foto’s te maken. Aan de hand daarvan heeft Monique 
het uiteindelijke ontwerp gemaakt.

nr4 Zonder 
titel 
(2000)

nr5 de bank (2011)

Marten Hendriks (1941) 
Marten Hendriks is een veelzijdig kunstenaar, schilder en fotograaf. Hij is jarenlang docent geweest aan de Hogeschool voor  
de Kunsten in Arnhem.Hij brengt met uiteenlopende middelen en technieken zo levendig mogelijk werk tot stand, dat nooit  

voltooid kan worden. Ieder beeld, waaruit zijn kunstenaarschap bestaat, is een commentaar, herneming, verklaring of bevraging 
van alle andere beelden, die hij heeft gemaakt. Ondanks de enorme variëteit is er sprake van een sterke samenhang.

Monique Robben (1956)
Monique Robben schildert vaak strand, zee en wolkenluchten.  

Vroeger in aquarel en acryl, nu in olieverf. De plekken waar ze inspiratie 
op doet, liggen aan het strand tussen Hoek van Holland en Noordwijk. 

Het inspireert haar om de sfeer daarvan vorm te geven en het licht  
te “vangen”. Voor de Stichting Beleven in Arnhem heeft ze jarenlang  

schilderlessen aan volwassenen en kinderen gegeven.



Thuis in De Laar-West is een wijkaan- 
duiding in de vorm van een Delfts blauw 
tegelplateau, dat de culturele diversiteit 
van de bewoners symboliseert en de  
alledaagse dingen weergeeft. 

Het kunstwerk is ontworpen door  
Jolanda Lengkeek in samenwerking met 
leerlingen van basisschool De Laarakker 
in het kader van het project Buiten  
Gewoon Beter van de gemeente. 
De kinderen gaven een heel gekleurd 
en levendig beeld van hun wijk weer in 
een aantal workshops. Dit mochten ze 
op creatieve wijze vormgeven, door met 
verschillende materialen ontwerpen te 
maken, om hun ideeën samen te laten 
komen. Dingen zoals bloemen, mensen, 
huisdieren, winkels,etc. 
Het samenbrengen van de beelden is  
gegoten in een herkenbaar typisch  
Hollands “Delfts blauw” tegelpatroon. 

nr6 Thuis in De Laar-West (2011)

Jolanda Lengkeek 
Jolanda Lengkeek is beeldend kunstenaar met een grafische achtergrond. Zelf zegt ze: 

“Schilderen is mijn passie”. “Vooral het lijnenspel, dat onder mijn handen keer op keer zijn  
eigen verhaal gaat vertellen, kan mij enorm boeien”. “Soms kan een schilderij om tekst  

vragen en meestal wordt die vraag beantwoord met een gedicht van mijzelf”.

De Laar West, 
thuis best.....
Dagelijks gaat ieder zijn gang,
vroeg of later, het beginnen van de dag.

Druk zijn met alles of... juist rustig en heel lang,
genieten van alles en niets van wat je zag.

Bezige bijen, relaxte vogels... allen volop in zang,
de wijk leeft, mensen begroeten elkaar 
met een lach.

Als de zon onder gaat, is er geen verschil 
in stand of rang.

De Laar West, thuis best... 
het mooiste begin en einde van de dag.

Jolanda Lengkeek



Damwanden met bruggen in de waterloop 
van de Kroonse Wal. Door begroeiing zijn de  
constructies in de loop der jaren grotendeels in 
de omgeving opgenomen. Oorspronkelijk waren 
de damwanden diepblauw van kleur. De vier sier-
lijke bruggetjes hadden dezelfde kleur, maar met 

contrasterende gele geometrische patronen aan 
de opstaande zijden. In 2006 zijn bij groot onder-
houd de vier bruggen verwijderd en vervangen 
door bruggen die met het oorspronkelijke ontwerp 
niets van doen hebben. De damwanden werden 
van een onbestemde grijze kleur voorzien. 

Landmark, twee kegelvormige zuilen 
van groen geglazuurd baksteen. 
Deze zuilen vormen een soort poort, 
het begin van de “Kunstboulevard”.

nr7 Damwanden met bruggen (1986)
nr8 Landmark

(1986)

Joost Baljeu (1925-1991) 
Joost Baljeu was een van de voormannen van de constructivistische kunst in Nederland.

Hij was de begeleider van de 8 veelal jonge kunstenaars van het Kunstproject “Kunstboulevard” Kroonse Wal.

Jan van Wijk (1952) 
Jan van Wijk (1952) is één van de  
kunstenaars die de opleiding aan 
de Arnhemse kunstacademie heeft 
gevolgd. De plek waar het masterplan 
van de Kroonse Wal werd ontwikkeld. 
Hij was tot eind van de jaren 80 
werkzaam als vormgever. Hij heeft 
voorkeur voor elementaire vormen  
en eenvoudige getallenreeksen. 
De laatste jaren maakt hij uitsluitend 
tekeningen en schilderijen in  
gemengde technieken.

Jan van Wijk heeft dit kunstwerk in 
samenwerking met Johan Goedhart 
(1951) gerealiseerd. 



Afgeknotte Piramide, cortenstaal, 5 meter hoog, is uit  
meerdere lagen opgebouwd. De piramide is voorzien 
van horizontale gleuven. De gleuven werden door Rogge  
aangebracht volgens de reeks van Fibonacci. Maar het  
raadsel van de piramide van De Laar is: Op welke manier?
De reeks is genoemd naar Leonardo van Pisa, bijgenaamd 
Fibonacci. De reeks begint met 0 en 1 en vervolgens is elk 
volgend element van de reeks steeds de som van de twee 
voorafgaande elementen.
Dus 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, etc.
Dan krijg je 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34, 55, 89, etc.
Als je, per zijkant, de lengte van de gleuven opmeet, krijg je 
getallen, die steeds in de reeks passen.
gleuf 1: 1,2 m gleuf 2: 1,8 m  gleuf 3: 2,2 m
gleuf 4: 2,3 m gleuf 5: 2,5 m gleuf 6: 2,8 m
gleuf 7: 3,3 m
Gelukkig is er onvoldoende bewijs, dat deze bewering de 
enig juiste oplossing is. Kunst is geen exacte wetenschap. 
Dus dit schept de mogelijkheid om mensen zich te laten  
verwonderen over dit fenomeen. En dat is waarschijnlijk  
precies de bedoeling van Cornelius Rogge.

nr10 Afgeknotte
Piramide (1987)

Cornelius Rogge (1932)
Cornelius Rogge is beeldhouwer, installatie kunstenaar en tekenaar. 

Hij is een vertegenwoordiger van moderne kunst uit de periode na de tweede wereldoorlog. 

nr9 Elementen (1986)

Liggende en staande betonelementen(wit) aan  
beide zijden van het fietspad. Ger Dekker en Pjotr van 
Oorschot hebben dit kunstwerk samen gerealiseerd. 
Zij hadden in hun oorspronkelijke ontwerp een  
patroon in de bestrating aangebracht, waarin de 
reeks van Fibonacci was verwerkt. Deze reeks komt  
veel voor in de natuur. Zoals bij de zaden van de  
zonnebloem. Hierdoor past het maximale aantal  
zaden in het hart van de zonnebloem. Ook bij  
dennen-appels komen we de reeks tegen.  
En planten vertakken zich volgens deze reeks,  
zodat de blaadjes de maximale hoeveelheid  

zonlicht opvangen. Ook in de verhoudingen van  
het menselijk lichaam zien we deze reeks terug.  
Leonardo Da Vinci heeft met zijn tekening van De  
Vitruviusman als illustratie de gulden snede laten 
zien, die ook gebaseerd is op de Fibonacci reeks. 
Deze verhouding van de gulden snede vinden we 
terug in de architectuur, de schilderkunst, muziek 
(Bach) en bij de fotografie. In de Designwereld wordt 
deze verhouding ook wel “Golden Ratio” genoemd. 
Iets wat volgens deze “Golden Ratio”is gemaakt is 
een lust voor het oog en ligt goed in het gehoor.

Ger Dekker (1943-2020) en Pjotr van Oorschot (1944-2012) 
Ger Dekker (1943-2020) was beeldhouwer en omgevings- en conceptueel kunstenaar. De laatste jaren maakte  

hij non-figuratieve schilderijen en tekeningen. Pjotr van Oorschot (1944-2012) was beeldhouwer, tekenaar en  
omgevingskunstenaar. In zijn werk liet hij zich vaak leiden door wiskundige ordeningsprincipes.



Vijf Pijlers, staal, 9 meter hoog op een rode 
tegelvloer. Van bovenaf gezien lijkt het een 
driedimensionale grafiek.
In één van de eerste ontwerpen liep het  
kunstwerk onder het viaduct door. Dat mocht 
echter niet, want onder het viaduct had men 
winkeltjes gepland. De opdracht is vervolgens 
naar Coen Wilderom gegaan. Zijn kunstwerk 
staat aan de oostzijde van het viaduct. 
Het viaduct is nu een ontmoetingsplek voor 
jongeren. Geen winkeltje te bekennen. 

nr11 Vijf Pijlers
(1986)

Coen Wilderom (1944-1999)
Hij was constructivistisch beeldhouwer en architect.

Zijn werk is vaak een baken van rust of een landmark in de omgeving.

De muurschildering Amigo in de  
Eerselstraat is waarschijnlijk rond 2000  
gemaakt op verzoek van huurdersvereniging 
Patrimonium, de voorloper van huurders- 
vereniging De Brug. 
De functie van de muurschildering was  
2-ledig: Een jeugdproject voor de  
hangjongeren in de buurt en verfraaiing van 
de lelijke vaak bekladde onderdoorgang. 
De muurschildering is aan beide zijden van 
de wand een lust voor het oog. 
In knallende kleuren maakt een vreemd  
mannetje een wandeling door een  
fantasiebos, aan de achterzijde staat het 
woord Amigo. Door een speciale coating 
is de muurschildering eenvoudig schoon  
te houden.

nr12 Amigo



Er is een wereldbol aangebracht in de bestrating  
van het speelterrein van de basisschool Toermalijn 
(Sinds augustus 2019 basisschool De Expeditie). 
Dit is een Brede School met het predicaat wereldschool. 
Aan beide zijden van de bestrating staan betonnen oren 
als speelelementen. Als je voor het ene oor staat en er 
in praat, kun je de tekst bij het andere oor horen. 
Het zijn een soort klankschalen.

Graffiti op muur bij de skatebaan bij sporthal De Laar-West. 
Het is een fantasierijk en kleurig geheel. Hier worden graffiti 
workshops gegeven. In de ruimte boven de sporthal is 
het jongerencentrum Motion. Jongeren organiseren zelf  
activiteiten voor bezoekers. Een jongerenwerker van  
Rijnstad geeft hierbij support. Er zijn verschillende Graffiti- 

kunstenaars werkzaam in Arnhem, o.a. Reinier Landwehr, 
Sander Valentijn, Jeroen Ammerlaan, Chris Oosterloo en 
Sivanski. Het kunstwerk op de foto bestaat uit twee delen, 
het gezicht en de bloem. Het is door twee kunstenaars  
gemaakt. Het gezicht is gemaakt door Sander Valentijn en 
de bloem door Chris Oosterloo.

nr13 Wereldschool (circa 2003)
nr14 Graffiti De Laar-West



Welkom in De Laar (rond 2010) is gemaakt op 
verzoek van de bewoners van de wijk. De twee 
wijkaanduidingen van cortenstaal staan op de 
rotondes, zowel aan het begin als aan het eind 
van de Randweg. Het las- en snijwerk is uitge-
voerd door het Arnhemse bedrijf Helldörfer 
Lasbedrijf en Scheepsbouw.

Marja Wennemers (1957)
Marja Wennemers is schilder, beeldhouwer 

en tuin- en landschapsontwerper. De laatste 
jaren is ze vooral bezig met de inrichting 

van de openbare ruimte (straten, pleinen en 
rotondes), schoolspeelpleinen en particuliere 

tuinen.

Welkom in De Laar is gemaakt op verzoek van de 
bewoners van de wijk. De twee wijkaanduidingen 
van cortenstaal staan op de rotondes, zowel aan het 
begin als aan het eind van de Randweg. Het las- en 
snijwerk is uitgevoerd door het Arnhemse bedrijf 
Helldörfer Lasbedrijf en Scheepsbouw.

Marja Wennemers (1957)
Marja Wennemers is schilder, beeldhouwer en tuin- en landschaps-

ontwerper. De laatste jaren is ze vooral bezig met de inrichting van de 
openbare ruimte (straten, pleinen en rotondes), schoolspeelpleinen en 

particuliere tuinen.

Drie gelakte metalen vlaggen met de tekst:  
DE LAAR-WEST (roze), RUIMTE WATER (wit) en 
RUST SPELEN (lichtgroen).
Het kunstwerk is tot stand gekomen in  
samenwerking met groep 8 van de Jeroen 
Bosch school (vanaf 2019 basisschool De  
Expeditie genoemd) in het kader van het  
project Buiten Gewoon Beter van de gemeente. 
De woorden op de vlaggen geven weer  
welke associaties de kinderen hebben bij hun  
woonwijk en het is een markering.

Mick de Bruijn (1946-2016)
Mick de Bruijn was beeldend kunstenaar en 

docent edelsmeden. Voor de Mariënburg  
in Arnhem gaf hij naast de cursussen aan 

volwassenen ook kindercursussen beeldende 
vakken, maar ook theater, fotografie, dans en 

beweging zaten in het programma.
Hij gaf kunsteducatie aan basisscholen en het 
voortgezet onderwijs. Hij is ruim 30 jaar actief 

geweest in de organisatie van grootschalige 
creatieve (vakantie) activiteiten voor kinderen.

nr15 De Laar-West
(2010)

nr16 Welkom in De Laar (rond 2010)



Wederzijdse Doordringing, cortenstaal, 3 bij 3 bij 
4 meter. In het Jubileumpark staat het kunstwerk 
bovenop de dijk langs de A 325  (ter hoogte van 
het Katsbergpad). Het Jubileumpark werd aange-
legd als geschenk van burgers ter gelegenheid 
van het 750-jarig bestaan van de stad Arnhem.

Gerard Walraeven (1942-2010) 
Hij maakt abstracte beelden en zoals hij 

zelf eens heeft gezegd: ”Ik maak geen kleine 
dingen en dat heb ik ook nooit gedaan”.

Poort is een kunstwerk op het viaduct 
over de A325. Het kunstwerk bestaat 
uit een betonnen poort, ontworpen in 
samenwerking met een constructeur 
van de gemeente, met daaraan een 
geel gelakt trapje. 
Door het viaduct werden de wijken 
Rijkerswoerd en De Laar in 1994 weer 
met elkaar verbonden. Voetgangers 
en fietsers, waaronder veel scholieren, 
hoeven sindsdien niet meer om te  
rijden en te lopen. De bus mag ook 
gebruik maken van het viaduct.

nr17 Wederzijdse Doordringing (1979)
nr18 Poort (1994)

Wim Korvinius (1948) 
Wim Korvinius was tussen 1975-2003 
docent aan de Academie van 
Bouwkunst Arnhem, later ArtEZ. 
Als omgevingskunstenaar was hij 
betrokken bij uiteenlopende projecten 
op het gebied van stadsontwikkeling.



Op het grasveld bij basisschool De Lingelaar staat een 
Social Sofa. Daar staan er circa tien van in Arnhem.  
De Social Sofa is belegd met een mozaïek van stukjes 
steen en glas. Op de achterkant van de leuning staat  
de tekst: Kom je bij mèèh zitten? 

Muurschildering onderdoorgang Venlosingel-Baakhovenstraat 
(2010). Het beeldt een meisje op een schommel uit in een  
futuristische stad. Zo kreeg deze ontmoetingsplek voor  
jongeren een vriendelijker uitstraling.

nr19 Social Sofa

nr20 Muurschildering (2010)

Jochem van der Weg
Jochem van der Weg, muurschilder, heeft dit samen met andere 

studenten van het New Arts College (Arnhems Kunstbedrijf) gemaakt.
Hij heeft de muurschildering in overleg met de bewonerscommissie van 

de Baakhovenstraat en de woningbouwcorperatie Portaal ontworpen.



Arno van der Mark (1949) 
Hij studeerde van 1971-1975 aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem. Van der Mark is beeldhouwer, 

installatie- en projectkunstenaar, landschapsarchitect, schilder, wandschilder, tekenaar en graficus.

Rockwork I (1985), zeven gekapte kalkstenen keien op het 
grasveld. Dit kunstwerk is ontworpen door Arno van der 
Mark. De keien zijn door steenhouwer Jerome Symons  
gehouwen, naar voorbeeld van een veel kleinere, door van  
der Mark tijdens een vakantie, opgeraapte steen. 
Oorspronkelijk (in 1985) bestond het kunstwerk uit zeven  
stenen. Na de renovatie van het park (omstreeks 2010) lagen er 
nog maar zes. De zevende steen was nergens te vinden. Maar 

in april 2020 ontdekten we hem plotseling en bleek hij toch  
in de buurt van het park te liggen, vlak bij het bruggetje  
richting Baakhovenstraat. Op Google earth is hij ook te zien 
op die plek, maar niet op street view. Hij ligt er blijkbaar nog 
niet zo lang. Half mei lag er plotseling een andere steen op  
die plek. Onze “zwerfkei” bleek weer teruggeplaatst te zijn 
op de oude plek bij de andere zes stenen. Maar het blijft een 
raadsel waar de zevende steen al die tijd gelegen heeft.

nr21 Rockwork I (1985)
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De route is een initiatief van cultuurgroep De Laar in 
samenwerking met Theo Brink, bestuurder van de 
Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem.

Tekst:  Jelleke Bakker
Fotografie:  Theo Brink 

Marlous van Betuw nr. 2 en nr. 9
Vormgeving: Marlous van Betuw, LOUSenZo
Drukwerk: copyshop Croydonplein

Arnhem uit de Kunst, auteur Theo Brink, uitgegeven 
door uitgever en boekhandel Hijman Ongerijmd,  
november 2019. Alle informatie is ook gedigitaliseerd 
en is te bekijken via de website Erfgoed Gelderland 
en via www.arnhemsekunst.com

Beelden op Stand, auteur Hans Middel, uitgegeven 
door Stichting Bezoekerscentrum Sonsbeek, 2010.

Het beeldend kunstproject Kroonse Wal door 
Ton Verstegen (1983).
Uitgave: Ministerie van Welzijn,Volksgezondheid
en Cultuur. Rijswijk, oktober 1983.

Blog: peternijenhuis.blogspot.com april 2019
Daarmee worstelt de commissie: 
“Wat is er in Arnhem over van de Arnhemse school”?

Colofon bronnen


