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• Angerenstein. De
buurt is rond 1900
ontstaan en is gebouwd
op het terrein van de
voormalige landgoederen
Angerenstein en
Klarenbeek. Huis
Angerenstein bestaat nog
steeds en bevindt zich in
Park Angerenstein (een
gemeentelijk monument),
het groene hart van
de buurt. De buurt
ligt ingeklemd tussen
de Rosendaalseweg,
Raapopseweg en
Velperweg.
• Molenbeke. De kleine
rustige buurt is rond 1930
ontstaan, de meeste
huizen dateren ook uit
deze periode. De buurt
wordt begrensd door de
Velperweg, de Vosdijk
en de spoorlijn ArnhemZutphen. In de buurt
bevindt zich tennispark
Molenbeke. Hier is van
oudsher tennisvereniging
ALTB gehuisvest.
Deze vereniging is in
1902 opgericht en is
een van de oudste
tennisverenigingen van
Nederland.

• Paasberg. Deze buurt is
rond 1920 ontstaan en
bestaat hoofdzakelijk
uit woningbouw uit
de jaren 20 en 30.
De buurt ligt in het
noordoosten van de wijk
en wordt begrensd door
de A12, Lange Water,
Roemer Visscherstraat/
de Goeyenlaan en
de Kloosterstraat/
Rosendaalseweg.
Park Sacré Coeur, een
gemeentelijk monument,
hoort bij de buurt en aan
de oostrand van de buurt
bevindt zich het militair
tehuis Bronbeek, tevens
Museum Bronbeek.
• Plattenburg wordt
begrensd door
de Velperweg, de
Esperantolaan, de
spoorlijn ArnhemZutphen (het NS-station
Arnhem-Presikhaaf ligt
aan de rand van de buurt)
en het voormalige ENKAterrein. De bebouwing
bestaat voornamelijk uit
woningen uit de jaren
20 en vooral jaren 30.
De Oude-Velperweg,

zoals de naam zegt de
Velperweg zoals die in
het verleden naar Velp
liep, is onderdeel van de
buurt.
• Terrein ENKA is het
voormalige ENKAterrein. Het wordt
begrensd door de
Velperweg, de Novalaan/
Beeldhouwerstraat,
de spoorlijn ArnhemZutphen en de Vosdijk.
Er wonen slechts een
paar honderd personen
en o.a. het voormalige
hoofdkantoor van de
AKU, De Enk, ligt in het
gebied.
• Velperweg-Noord is
het deel van de wijk
dat zich ten noorden
van de Velperweg
bevindt. De grens
wordt gevormd door
de Rosendaalsestraat,
Raaopseweg en
Velperweg. In deze buurt
bevindt zich, met name
aan het begin van de
Velperweg, de oudste
bebouwing van de hele
wijk.

Fietsroute

D

e hele route kan het beste
per fiets worden gedaan.
Te voet kan natuurlijk ook,
maar dan kun je het beste de
route in delen “opknippen”. Een
mooi deel om te voet te doen
is bijv. Bronbeek, dat zijn de
nummers 34 t/m 59. Als je dit ook
nog koppelt aan een bezoek aan
Museum Bronbeek (entreegeld)
kun je je wel een uurtje of vier
vermaken.
Hoe dan ook, geniet vooral van
de mooie omgeving en de mooie
kunst- en cultuuruitingen.

e wijk Velperweg en omgeving strekt
zich uit langs, hoe kan het ook anders,
de Velperweg. De Velperweg zelf begint
direct na het NS-station Velperpoort en
eindigt ruim 3 km. verder kort na Bronbeek en
direct vòòr het viaduct van de A12. Aan beide
zijden van de weg hebben in het verleden
10-tallen villa’s gestaan, een groot aantal
daarvan is in de loop der jaren verdwenen.
Aan weerszijden van de Velperweg bevinden
zich 6 buurten die samen de wijk vormen.
Die buurten zijn (alfabetisch) Angerenstein,
Molenbeke, Paasberg, Plattenburg, Terrein
ENKA en Velperweg-Noord. In totaliteit kent
de wijk circa 8.900 inwoners die in ongeveer
4.000 woningen wonen. Bijna 50% van deze
woningen is van voor 1950, ruim 80% van
deze woningen is van voor 1970. In de wijk
staan 9 rijksmonumenten en 50 gemeentelijke
monumenten.
Ongeveer halverwege de wijk bevinden
zich twee zeer opvallende en grootschalige
bouwcomplexen, het voormalige Girokantoor
(1969) en het voormalige hoofdkantoor
van AKZO-Nobel (1966). Beide complexen
hebben een kolossaal kantoorgebouw
dat jarenlang de “skyline” van Arnhem
domineerde. Het voormalige Girokantoor, 68
meter hoog, is in 2021 getransformeerd tot
appartementencomplex, verderop wordt het
uitgebreid beschreven. Het tegenoverliggende
voormalige hoofdkantoor van AKZO-Nobel is
70 meter hoog, dit gebouw (en terrein rondom)
wordt momenteel herontwikkeld.
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Locatie: Velperweg 8

Maar niet alleen dit kunstwerk is bijzonder, ook het pand zelf,
Velperweg 8, is bijzonder.

Locatie: Velperweg 8

De start van de route is, vanuit het centrum van Arnhem
komende, direct na het NS-station Velperpoort aan de
rechterkant van de Velperweg. Het eerste kunstwerk zit ons
daar al letterlijk op te wachten bij het pand met huisnummer 8.

Z

ittende figuren (1980) verbeeldt mensen zonder hoofd
die op de grond zitten. Er waren in totaal zes beelden.
De keramische beelden in primaire kleuren hebben een
eenvoudige vorm en zijn geglazuurd. Ze verschillen onderling
in kleding, houding van de armen en grootte. De beelden van
kunstenaar Jan Snoeck hebben bij basisschool de Kaap aan de
Christiaan de Wetstraat in Amsterdam gestaan. Na de sloop
en verbouwing in 2016 kwamen de beelden op een veiling
terecht. Fysio Donders kocht twee beelden. Eentje staat
er bij hun pand aan de Velperweg. Het andere staat bij hun
vestiging in Velp.
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V

illa Voorzorg (1910) is de tegenwoordige naam van het
pand met de opvallende gevel in art-decostijl, vroeger
heette het Villa Henny. Het oude pand werd in 1904
aangeschaft en vervolgens compleet verbouwd naar een
ontwerp van architect C.M.G. Nieraad. De tegeltableaus zijn
een ontwerp van de Koninklijke Delftse Aardewerkfabriek De
Porceleyne Fles (voorheen Joost Thooft & Labouchere). Lang
was het pand, een gemeentelijk monument, in gebruik bij de
Arnhemse zorgverzekeringsmaatschappij De Voorzorg.
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We gaan verder en slaan rechtsaf de Willem van Gullikstraat
in. Die rijden we uit en volgen in het verlengde de Maarten
Gorisstraat. Aan het eind daarvan slaan we linksaf en
gaan we de Schavenmolenstraat in. Bij de 3e afslag links,
de Hoornestraat, stoppen we even en zien we rechts een
rioolgemaal.

Locatie: Velperweg 28

Locatie: Schavenmolenstraat 59

Iets verder stoppen we kort bij huisnummer 28.

3

O

lifanten (rond 1875) bevinden zich in de topgevel van
villa Huize Alta. De villa in eclectische stijl is een
gemeentelijk monument en een van de oudere panden
aan de Velperweg. Het pand toont nog veel van de grandeur
van de vroegere villa’s en het vermoeden bestaat dat de villa
een ontwerp is van stadsarchitect H.J. Heuvelink.
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R

ioolgemaal (ca. 1930) is een rijksmonument en een goed
voorbeeld van interbellum-architectuur met invloeden
van het traditionalisme en het zakelijk expressionisme.
De brug met korfbogen en het smeedijzeren toegangshek
behoren ook bij het rijksmonument. Het geheel is een
toonbeeld van zeer zorgvuldige bouw. Het gemaal had als
functie het droogmalen van het laag gelegen gebied waarin
Molenbeke ligt.
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Locatie: Adolf van Nieuwenaarlaan 3

Locatie: Adolf van Nieuwenaarlaan 3

We gaan de straat tegenover het rioolgemaal, de Hoornestraat
dus, in. De straat rijden we uit en gaan aan het eind naar rechts.
Maar voordat we dat doen eerst aandacht voor het kerkje dat
we links zien.

O

ud-Katholieke Willibrorduskerk (1941) is een ontwerp
van de Arnhemse architect G. Feenstra. Zes maanden
na de steenlegging werd de kerk ingewijd. In eerste
instantie was het helemaal niet zeker dat de keuze op
architect Feenstra zou vallen. Eind 1938 werden twee namen
van architecten genoemd voor het ontwerp van de kerk. Naast
Feenstra was dat architect W. van Gent uit Amersfoort. Deze
laatste had een paar ontwerpen ingediend die echter werden
afgewezen. Na enige vergaderingen kreeg Feenstra in maart
1940 uiteindelijk de opdracht. In de kerk bevindt zich o.a. fraai
glas-in-lood van de kunstenaars Gerard Temme en
Rinke Nijburg.
8 | Fietsroute kunst en cultuur Velperweg e.o.

6

D

oopraam (2001) is aangebracht in de achtergevel van
de doopkapel van de Oud-Katholieke Willibrorduskerk.
In het gestileerde glas-in-loodraam is een doopscene
uitgebeeld van een hand die doopwater over een hoofd
laat lopen. De mouw waar die hand uitsteekt is rafelig, wat
symbolisch refereert aan de vleugels van een duif en een
engel. Het door Rinke Nijburg gemaakte raam vervangt een
raam uit 1957 dat destijds was gemaakt door Joop Janssen.
Dat raam, met een voorstelling van de doop van Christus in de
Jordaan, is in 2000 verloren gegaan tijdens een inbraak in de
kerk.
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Tegenover de paviljoens gaan we de Molenbeekstraat in. Aan
het eind daarvan, voor ons zien we High Park opdoemen dat
later uitgebreid zal worden beschreven, gaan we naar rechts
en zien dan direct het pand Velperweg 58.

7

Locatie: Velperweg 58

Locatie: Sasboutstraat 18-20

We gingen dus, uit de Hoornestraat komende, naar rechts. Dit
is de Adolf van Nieuwenaarlaan. Na de bocht naar links heet
het Sasboutstraat. Aan het eind gaan we rechtsaf, dit heet nog
steeds de Sasboutstraat. Aan het eind in de bocht naar links
stoppen we even bij de paviljoens uit het begin van de vorige
eeuw.

P

aviljoens (rond 1910) zijn een ontwerp van de Arnhemse
architect W.J. Eich. De aanbesteding “voor het bouwen
van twee paviljoens met bergplaatsen, privaten, enz.
op het terrein van IJsclub Arnhem” werd gemeld in de
Arnhemsche Courant van 5 augustus 1909. De twee paviljoens
in art-nouveaustijl zijn een gemeentelijk monument. Naar
zeggen zijn de paviljoens korte tijd in gebruik geweest als
stoeterij van de remise van de Arnhemse paardentram.
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V

illa Emilia (rond 1895) is een gemeentelijk monument
en is een mooi voorbeeld van chaletstijl. De gevels zijn
voorzien van dakoverstekken en decoratief houtsnijwerk
en de balkons en serres geven het pand een schilderachtige
aanblik. In het pand is Lectorium Rosicrucianum
(Internationale School van het Gouden Rozenkruis) gehuisvest.
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We steken hier bij de verkeerslichten de weg over en vervolgen
de Velperweg. Aan de rechterkant zien we het groene
voorterrein van het voormalige AKZO-hoofdkantoor.

Locatie: Vosdijk 2

Locatie: Velperweg 76

Het pand links er naast is ook het bekijken waard.

9

V

illa Marina (rond 1891) heette eerst villa Catharina,
daarna villa Arno en nu dus villa Marina. Het is tevens
een gemeentelijk monument. Bij dit pand zijn zowel
invloeden van de chaletstijl als de art-nouveau herkenbaar.
Aan de linkerzijde van het pand is rond 1920 een prachtige
portaaluitbouw gemaakt.
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O

mgevingskunstwerk (±1993) maakt deel uit van de
herinrichting van het voor- en binnenterrein van het
voormalige AKZO-hoofdkantoor. De herinrichting naar
ontwerp van Bob van der Vliet is in lijn met het ontwerp van
het gebouw. Het meest opvallende aan het kunstwerk zijn
twee rechtopstaande witte kolommen van circa drie meter
hoog waaruit aan de bovenkant water naar beneden stroomt
dat uit de onderliggende vijver wordt omhoog gepompt..
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Locatie: Velperweg 76

We gaan verder, passeren de slagboom en gaan richting de
grote parkeerplaats voor ons. Aan de rechterkant is er na 200
meter een overdekte fietsenstalling. Daar gaan we naar rechts
en aan het eind van de fietsenstalling zien we rechts, achter
een hek, een oorlogsmonument.

Locatie: Velperweg 76

We gaan tot aan de verkeerslichten verder en gaan rechtsaf de
brug over. Direct na de brug zien we rechts in het grasveld een
vreemd beeld staan.

Z

onder titel (2001) staat links naast het voormalige
hoofdkantoor van Akzo Nobel. Kunstenaar Peer Veneman
noemt het een lustboom met een “manneke” erop.
Manneke is oud-Nederlands voor ledenpop, en daar lijkt het
wel op.
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H

erdenkingsmonument (1946) gedenkt de in de Tweede
Wereldoorlog omgekomen AKU-medewerkers. De circa
drie meter hoge zuil staat in de tuin achter het gebouw.
Op het door D. Masselink ontworpen monument staat links
het wapen van Arnhem en rechts de Nederlandse leeuw. Daar
tussenin staat de tekst “Aan hen die vielen 1940-1945”.
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We gaan weer terug naar het begin van de overdekte
fietsenstalling en zien dan iets links voor ons op circa 50 meter
afstand een kunstwerk staan.

We gaan nu helemaal terug naar de slagbomen waar we eerder
doorheen gingen (nu uiteraard aan de andere kant van de weg) en
zien dan direct rechts, na het gebouw waar je net tegenaan keek,
een bronzen beeld op een opvallende sokkel.

M

13

Locatie: Tivolilaan 75

Locatie: Tivolilaan 205

onument voor de uitvinding van de kunstzijde (1938) staat
bij de ingang van het parkeerterrein van kantoorgebouw De
Enk, het vroegere hoofdkantoor van de AKU (later AKZO en
AKZO-Nobel).

G

roei (1962) staat aan de rand van het parkeerterrein aan
de achterzijde van het huidige bedrijfsverzamelgebouw.
Tot voor enkele jaren stond het beeld een kleine vijftig
meter verderop. Het circa drie meter hoge beeld van Henk
Zweerus stond in de beginjaren rechts voor het gebouw De
Enk en lijkt nog het meest op een boom met een paar grillig
uitstekende doornentakken. Het gebouw De Enk uit 1958, een
rijksmonument, was het vroegere hoofdkantoor van de AKU
(later AKZO en AKZO-Nobel) en een ontwerp van architect
H.T. Zwiers.
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Dit beeld, een naakte vrouw die ook wel Roosje wordt genoemd,
stelt de schoonheid van het product voor. Op het beeld van Hildo
Krop staat een door de kunstenaar bedachte tekst: ‘Techniek
geleid door geest, wiekt over d’aard, de welstand groeit, die door
de eeuwen heen, de schoonheid heeft gebaard.’ Op de zeshoekige
sokkel staan de wapens van Arnhem en Ede en de vier fasen
van het kunstzijdeproductieproces (man bij pulpgoot, man met
spinmachine, vrouw met weefgetouw en een garencontroleuse).
Sinds 1960 staat het beeld, een gemeentelijk monument, op de
huidige plaats. Het beeld was een herkenningspunt voor de meeste
medewerkers van AKZO en werd door hen niet ‘Roosje’ maar
‘Naadje’ genoemd. Naadje omdat de bilnaad goed zichtbaar is.
17 | Fietsroute kunst en cultuur Velperweg e.o.
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Locatie: Tivolilaan 75

De entree van het gebouw is aan beide zijden voorzien van een
kunstwerk

Locatie: Tivolilaan 75

Het gebouw waar je nu voor staat is een heel bijzonder gebouw.

D

e Enk (1958) is het voormalige hoofdkantoor van de
AKU (later AKZO en AKZO-Nobel). Het ontwerp is van
architect H.T. Zwiers en de opdracht voor het ontwerp
luidde: Ontwerp een modern, representatief hoofdgebouw
dat het nieuwe elan van de succesvolle onderneming
moet uitstralen en dat tevens voorziet in een functionele,
centrale kantoorvoorziening. Na een paar jaar leegstand
heeft er na herbestemming in 2005-2006 een transformatie
plaatsgevonden naar 69 woonappartementen. Het pand is een
rijksmonument en staat op de in 2007 vastgestelde lijst
“Top 100 Nederlandse monumenten 1940-1958”.
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S

tijgende welvaart (1958) is een geschenk van het
personeel ter gelegenheid van de ingebruikname van het
voormalige hoofdkantoor van de AKU (later AKZO en
AKZO-Nobel). Het kunstwerk van Charles Hammes staat aan
beide zijden van de trap naar de entree van het tegenwoordige
appartementencomplex. Links is een opstijgende vogel te
zien en rechts, als symbool van de onderlinge samenwerking,
twee klimmende mannen. In 2018 is het metalen kunstwerk
witgeschilderd.
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Locatie: Tivolilaan 75

Als je weer voor het gebouw staat zie je op de tweede woonlaag vijf
grote kleurrijke ramen.

Locatie: Tivolilaan 75

De eerste deur van de entree is open en geeft toegang tot een
kleine binnenruimte. Tegen het plafond van deze binnenruimte
is een mooi kunstwerk te zien.

S

troomdraad (1961) bestaat uit een metaalplastiek en
hangt over de volle breedte van circa vier meter boven
de draaideur van de entree van het tegenwoordige
appartementencomplex De Enk. Het pand uit 1958, een
rijksmonument naar ontwerp van architect H.T. Zwiers, was
het vroegere hoofdkantoor van de AKU (later AKZO en AKZONobel). Het kunstwerk van Louk van Meurs-Mauser was een
jubileumgeschenk van Unilever aan de directie van de AKU.
Het werd in de wandelgangen ook wel ‘Zeemeermin’ genoemd.
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G

lasapplicaties (1985) zijn vijf monumentale ramen
van twee bij drie meter aan de voorzijde van
appartementencomplex De Enk, het voormalige
hoofdkantoor van de AKU (later AKZO en AKZO-Nobel). Het
vroegere logo van het bedrijf, een driehoek, lag ten grondslag
aan het ontwerp van de kleurrijke glas-in-loodramen van
kunstenaar Eugéne Terwindt.
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We vervolgen onze weg en slaan kort vòòr het oude
spoorviaduct linksaf. Dit is de Maria van Gelrestraat. Ter
hoogte van de huisnummers 59-61 is een leuk pleintje met
aan de linkerzijde een huizenrij met lage woningen met in het
midden een huis met een prachtig torentje. We gaan verder
in de Maria van Gelrestraat. Aan het eind er van is er links
een grasveld met een paar bomen. Daar middenin staat een
ingetogen kunstwerk op een sokkel.
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Locatie: Plattenburgerweg

Locatie: Beeldhouwerstraat 29

We gaan over de brug weer terug naar de Velperweg en slaan
rechtsaf. Let ook op de prachtige waterpartij aan je rechterhand,
afhankelijk van het seizoen staat het vol met waterlelies. We
volgen het fietspad en houden 50 meter verder bij de splitsing er
van rechts aan. Je komt nu op de Oude Velperweg. De eerste weg
(doodlopend) meetellend gaan we bij de derde weg rechtsaf en
daarna meteen weer rechtsaf. Dit is de Beeldhouwerstraat. Bij de
splitsing verderop draaien we links mee, maar eerst kijken we nog
links net vòòr de bocht over de heg.

M

antelbaviaan (1963) is een kalkstenen beeld bij de
zandbak en de ingang van het speelterrein van de
Jozef Sartoschool. Het beeld van Henk Vreeling is
vanaf de straat niet goed zichtbaar.
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B

uitenbeeld (2018) staat op een kleine pilaar op het
centrale grasveld in de wijk Plattenburg. Het bronzen
beeldje is een weergave op schaal van enige gebouwen
die in de wijk terug te vinden zijn, zoals de Willibrordkerk.
Kunstenaar Rineke van Rijt heeft het beeldje samen met Carlo
van Broekhuizen gemaakt.
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Locatie: Oude Velperweg 56

Locatie: Oude Velperweg 56

Aan het eind van de Maria van Gelrestraat gaan we rechtsaf
en direct er na linksaf. Dit is de Wichard van Pontlaan, kijk
uit met het oversteken naar het fietspad aan de andere
kant van de weg. Aan het eind er van, na bijna 200 meter,
moeten we bij de splitsing naar links maar kijken eerst naar de
Willibrordkerk rechts.

D

e Willibrordkerk (1955) werd in oktober 1955 ingewijd,
de eerste steenlegging had in 1953 plaatsgevonden. De
Rooms-katholieke kerk is een ontwerp van J.H. Sluijmer.
De kerk vormt samen met de bijgebouwen een indrukwekkend
en karakteristiek voorbeeld van een naoorlogs complex in de
stijl van de Delftse School. Het gebouw is een gemeentelijk
monument en in 2014 verkocht aan de Syrisch-katholieke
kerkgemeenschap. In de kerk bevindt zich o.a. glas-in-lood
van A.P. Stokhof de Jong.
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G

las-in-loodramen (1955) in de Mariakapel van de
Willibrordkerk zijn gemaakt door A.P. Stokhof de Jong.
De Mariakapel bevindt zich rechts van de hoofdingang
van de kerk en de twee ramen zijn boven elkaar gesitueerd.
Elke raam is ongeveer negentig bij zeventig centimeter. Het
onderste raam, op de foto links, is een voorstelling van een
engel die Maria op 25 maart de aankondiging brengt van de
geboorte van Jezus. Het bovenste raam is een voorstelling van
Maria en haar nicht Elisabeth, beiden zijn zwanger van resp.
Jezus en Johannes de Doper.
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De panden er naast, Oude Velperweg 34-36-38, zijn ook het
bekijken waard.
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Locatie: Oude Velperweg 36

Locatie: Oude Velperweg 40

We gaan dus zoals gezegd vanaf de Wichard van Pontlaan
naar links. Dit is de Oude Velperweg. Al snel zien we aan de
linkerkant café De Nieuwe Velper.

C

afé De Velper op de linker zijgevel van het café, stelt
een ouderwetse bierkar met twee trekpaarden voor. De
schildering is gemaakt door Chris Biddle, waarschijnlijk
eind jaren 90. Op de rechter zijgevel van het pand staat in
sierlijke letters “de Velper”. Inmiddels is de naam van het café
veranderd in café De Nieuwe Velper.
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K

looster Heilig Hart (1912) is gebouwd in opdracht
van de Missionarissen van het Heilig Hart. Het pand
in neoromaanse stijl ligt tussen de panden Oude
Velperweg 34 en 38. Beide panden waren tevens eigendom
van de orde en werden bij het voormalige klooster betrokken.
Tegenwoordig is woongemeenschap Casa de Pauw de bewoner
van het pand.
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We rijden de langzaam naar rechts draaiende weg helemaal
uit en draaien aan het eind 180 graden naar rechts. We komen
nu (weer) uit op de Velperweg. Een eind verderop, rechts bij
huisnummer 148, stoppen we even.
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Locatie: Velperweg 148

Locatie: Oude Velperweg 29

We gaan weer verder en zien iets verderop rechts van de weg
bij de huisnummers 29-31 twee vreemde objecten in de tuin
staan.

S

tonetree (2004) staat in een tuin aan de Oude
Velperweg. De titel doet het beeld eer aan. Met een
beetje fantasie zijn de abstracte vormen van een
boomstam te herkennen. Het beeld van Jeroen Melkert is
ruim anderhalve meter hoog en van kalksteen gemaakt. Naast
het kunstwerk staat een vreemde brede stoel, een soort
loveseat. Het lijkt een comfortabele stoel, maar het materiaal,
natuursteen, maakt de stoel minder aantrekkelijk. De stoel
hoort waarschijnlijk niet bij het kunstwerk. De tuin hoort bij
het voormalige dubbele woonhuis Oude Velperweg 29-31,
een gemeentelijk monument bekend onder de naam Huize
Bronkhorst.
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V

illa ’t Haveke is omstreeks 1910 gebouwd. Het pand in
Um 1800-stijl ligt op de hoek van de Velperweg en de
Oude Velperweg en heeft de ingang aan de Velperweg.
Gebouwen in Um 1800-stijl zijn te herkennen aan een
klassieke of barokke opbouw, waarvan ook de vaak onjuist
gebruikte ornamentiek (zuilen, pilasters, festoenen, oeil de
boeuf, etc.) ontleend lijkt aan barok of rococo. Het pand heeft
een dubbel toegangshek tussen gemetselde hekpijlers. Het
pand was van origine een villa maar wordt sinds midden jaren
90 gebruikt als kantoor van de Van Lanschot Bank. Zowel het
pand als het hekwerk zijn rijksmonument.
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Locatie: Velperweg 158

We gaan naar de ingang van het zorgcentrum waar rechts een
bijzondere plaquette in de wand is aangebracht.

Locatie: Velperweg 158

We steken hier bij de verkeerslichten over en vervolgen de
Velperweg. Rechts bij zorgcentrum Regina Pacis (Velperweg
158) nemen we de oprit naar het zorgcentrum en zien dan
direct een opvallend kunstwerk.

P

ronkende pauw (2011) staat bij de ingang van Regina
Pacis. Het is een groot beeld en werd in opdracht van
Attent Zorg en Behandeling gemaakt. Het werd ook in
klein formaat uitgevoerd in een oplage van vijf exemplaren.
Deze worden als ‘De Gelderse Pauwenveer’ elke twee jaar
uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds aan een
instelling op het gebied van cultuur of natuur. Het beeld is een
ontwerp van kunstenaar Ronald Tolman.
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Z

onder aanvang – zonder einde (2011) is een subtiele
zachtgele gevelsteen naast de ingang van het
verpleeghuis Regina Pacis. De steen, een ontwerp van
Hans ’t Mannetje, werd tijdens de nieuwbouw geplaatst
en werd in opdracht ontworpen en gefabriceerd. Dezelfde
gevelsteen is bij meer instellingen van Attent Zorg en
Behandeling geplaatst.
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Je kunt nu verder het Park Sacré Coeur in. Langs de paden en
rondom de vijver liggen een aantal objecten dat het kunstwerk
Sawah Belanda van de zussen Marion en Joyce Bloem vormt.

29

Locatie: Park Sacré Coeur

Locatie: Velperweg 158 (achterzijde)

Je kunt nu kort voor het pand naar het parkeerterrein links
van het gebouw. We houden daar zoveel mogelijk rechts aan
en nemen het meest rechtse bospad. We zijn nu in Park Sacré
Coeur en komen aan de achterkant van het zorgcentrum
terecht. Rechts van je zie je dan het achterterras van het
zorgcentrum waarop helemaal rechts een manshoog beeld
staat.

A

lbert Mol (2016) is een bronzen manshoog beeld
op het terrasbalkon aan de achterzijde van Regina
Pacis. Het is een geschenk van Adriana Kuijl, zus van
de beeldhouwer, en haar echtgenoot Jack Seuren voor het
personeel van het verpleeghuis. Als dank voor de liefdevolle
zorg voor Wim Kuijl tijdens de laatste drie maanden van zijn
leven (2014). Het eerste Albert Mol-beeld van Wim Kuijl staat
in Giethoorn. De bronskunstenaars Daan van Neerven, Carlo
van Broekhuizen en Rineke van Rijt maakten de tweede versie
voor het zorgcentrum uit een paar nagelaten delen, waaronder
het hoofd.
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S

awah Belanda (2006) is werk bestaande uit een
aangelegd rijstveld; een zwerfkei met daarop de naam
van het kunstwerk en zeven grote granieten “bladzijden”
rondom de vijver, met daarop verhalen over de gebeurtenissen
die de Nederlandse Indiërs tijdens de oorlog meemaakten; de
Bersiap-periode; en de integratie in Nederland.
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Bij de verkeerslichten steken we over en vervolgen de
Velperweg. We stoppen al meteen rechts bij het statige pand
met huisnummer 168.

31

Locatie: Velperweg 168

Locatie: Velperweg 166

We gaan weer terug naar de Velperweg en vervolgen deze tot
aan de verkeerslichten. Kort hiervoor gaan we rechts een klein
parkeerterrein op. Aan de rand er van zijn twee opvallende
panden. Het rechtse langwerpige pand (huisnummer 160,
een gemeentelijk monument) is een voormalig koetshuis uit
1889. Het pand links (huisnummer 166) is tegenwoordig een
makelaarskantoor.

G

las-in-loodramen (1940) bevinden zich sinds eind jaren 80,
begin jaren 90 in de westgevel van makelaarskantoor Kuyk
van Oldeniel. In het pand zelf zijn nog enige soortgelijke
glas-in-loodramen. De ramen van Atelier Jaap Pronk & Van Bommel
werden in 1940 gemaakt voor een geplande verbouwing van
Musis Sacrum. Die werd door de oorlog uitgesteld en vond in 1946
alsnog plaats. Midden jaren 80 werden de ramen uit Musis Sacrum
verwijderd en via een Amsterdamse veiling te koop aangeboden.
Het pand is een gemeentelijk monument uit 1882 en is een
voormalig tolhuis. Tot eind jaren 70 van de vorige eeuw was het een
sigarenwinkel. Begin jaren 80 heeft er nog een speelgoedmuseum in
gezeten dat echter na twee jaar de deuren al moest sluiten. Sinds
1984 is het makelaarskantoor er in gevestigd.
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V

illa in Um 1800-stijl is direct tegenover Bronbeek
gesitueerd en is, waarschijnlijk door architect A.J.
Jansen uit Gorsel, gebouwd in 1912. Gebouwen in Um
1800-stijl zijn te herkennen aan een klassieke of barokke
opbouw, waarvan ook de vaak onjuist gebruikte ornamentiek
(zuilen, pilasters, festoenen, oeil de boeuf, etc.) ontleend lijkt
aan barok of rococo. Een eerste steen bevindt zich rechts van
de ingang aan de linkerzijde van het statige rijksmonument.
De kleine eenvoudige steen valt in het niet bij de rijk
geornamenteerde ingangspartij met praaltrossen in reliëf
en bladranken in rococo-motief. In 1928 werd de villa aan
de achterzijde in dezelfde stijl uitgebreid door de Arnhemse
architect G. Feenstra.
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We gaan verder richting het centrum en zien direct rechts
van ons landgoed Bronbeek. We gaan daar ook naar binnen,
maar zien langs de weg er naar toe al een paar objecten van
Bronbeek. Je kunt die later natuurlijk ook op het landgoed zelf
beter bekijken.

Locatie: Velperweg 157

Locatie: Velperweg 147

We gaan weer verder, richting het viaduct. Direct daar achter
begint Velp. Maar vòòr het viaduct steken we de weg over,
pas op het verkeer, en gaan we aan die kant van de weg weer
terug richting het centrum van Arnhem. Bij het eerste pand,
huisnummer 157, stoppen we even.
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V

illa Calorama werd rond 1890 gebouwd in opdracht
van bankier J.G. Wurfbain. De villa ligt van oorsprong
op Velps grondgebied maar door de aanleg van de A12
verschoof rond 1950 de gemeentegrens en werd het Arnhems
grondgebied. De vrijstaande villa in neorenaissance-stijl, een
rijksmonument, wordt tegenwoordig gebruikt als kantoor.
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B

orstbeeld van Joannes Benedictus van Heutsz (1932)
werd in Banda Atjeh in Nederlands-Indië onthuld. Het
bronzen borstbeeld werd tijdens de oorlog door de
lokale bevolking van de sokkel gehaald en voor de Japanners
verborgen gehouden. Na de soevereiniteitsoverdracht werd
het aan Nederland teruggegeven. Sinds 1951 staat het in
Bronbeek. De beide kanonnen naast het beeld behoren toe aan
de collectie Atjehse monsterkanonnen. Het beeld is gemaakt
door Theo van Reijn.
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Locatie: Velperweg 147

Locatie: Velperweg 147
35

B

orstbeeld Engelbert van Bevervoorde staat sinds 1957
op Bronbeek. Kapitein Johan Engelbert van Bevervoorde
behoorde tot de eerste vliegers van de KNILluchtbrigade. Nadat hij was verongelukt, werd dit gesigneerde
bronzen borstbeeld in 1924 als eerbetoon in Bandoeng op Java
geplaatst. Na de oorlog werd de buste, gemaakt door Abraham
Hesselink, overgebracht naar vliegbasis Soesterberg. In 1957
werd ze aan Bronbeek geschonken.
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S

tandbeeld Koning Willem II werd in 1882 door de
Arnhemse Burgervereeniging aan Bronbeek geschonken.
Daarvoor stond het beeld voor hotel Bellevue aan
de Utrechtseweg in Arnhem. De koning draagt zijn
generaalsuniform. Op de sokkel staan de Spaanse plaatsnamen
waar de koning veldslagen tegen de Napoleontische troepen
voerde. Het beeld is gemaakt door Wilhelm Hornberger.
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Eenvoudig het pad volgend komen we een paar historische
gebouwen en een aantal bijzondere objecten tegen. Te
beginnen links van het pad.

Locatie: Velperweg 155

Locatie: Velperweg 147

Bij de verkeerslichten gaan we rechts door het toegangshek en
komen op landgoed Bronbeek. Inclusief een 3-tal gebouwen
zijn er in totaal 26 objecten van het landgoed in de route
opgenomen. In het hoofdgebouw zelf (nummer 47) is ook
Museum Bronbeek gevestigd, hier moet wel entree voor
betaald worden.
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P

ortiersgebouw Bronbeek dateert uit circa 1900 en staat
direct links na het toegangshek tot landgoed Bronbeek.
Het eenvoudige maar zeer gedetailleerde gebouwtje is
een rijksmonument en heeft rondom prachtig gesneden en
opengewerkte windveren. Kort voor het portiersgebouw staat
het toegangshek tot het landgoed. In de spijlen staan de
letters “KKMI” (Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis). Het
hek dateert uit 1888, in dat jaar kreeg het huis het predicaat
“koninklijk”.
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T

uinbeeld Mars staat sinds 1863 bij de hoofdlaan. Het is
een zandstenen beeld van Mars met de krijgsuitrusting
van een Romeinse veldheer. De Arnhemse wijnhandelaar
A.C. Vongers kocht het beeld in 1860 op een veiling en schonk
het drie jaar later aan Bronbeek. De tekst (in het Latijn) op
het beeld luidt: ‘Het is Mars, wiens heldenvuist het oorlogslot
beslist’. Waarschijnlijk is het beeld rond 1750 gemaakt in
opdracht van Silvius van Heeckeren voor kasteel Kemnade
in de gemeente Montferland. Het kanon naast het beeld is
afkomstig uit Atjeh.
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Locatie: Velperweg 147

Locatie: Velperweg 147
39

M

onument Birma-Siam en Pakan Baroe Spoorwegen (1989)
herdenkt de duizenden krijgsgevangen dwangarbeiders die
bij de aanleg van beide spoorwegen zijn omgekomen. Het
oorspronkelijke monument bestaat uit drie pagoden (tempels). Voor
de pagoden ligt een informatiepaneel en een gedenkplaat van zwart
marmer waarin een landkaart van Birma en Siam is gegraveerd. Achter
de pagoden staat een bakstenen gedenkmuur met twaalf ingemetselde
zwarte natuurstenen plaquettes. Op deze plaquettes, die in 2005
aan het door B. Drost gemaakte monument zijn toegevoegd, staan de
namen van ruim drieduizend slachtoffers. In 2015 is het monument
aan beide zijden uitgebreid met twee stukken spoorrail die de Pakan
Baroe spoorweg verbeelden. Op de dwarsliggers zijn de namen van ruim
vijfhonderd slachtoffers van deze spoorweg gegraveerd.
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M

onument Japanse zeetransporten (2004) herinnert
aan de duizenden mensen die tijdens transporten
van de Japanse bezetters om het leven kwamen.
Inheemse arbeiders, burgers en krijgsgevangenen werden
per schip vervoerd naar plekken waar ze dwangarbeid
moesten verrichten. De omstandigheden aan boord waren
verschrikkelijk. In de natuurstenen ‘golf’ zijn bronzen schepen
gegoten. De tekst op het beeld van Anneriet de Pijper luidt:
‘Water wast herinnering niet weg’. Het monument werd in
2004 door twee overlevenden onthuld.

43 | Fietsroute kunst en cultuur Velperweg e.o.

41

Locatie: Velperweg 147

Locatie: Velperweg 147

Nu naar rechts kijkend zien we een opvallend gebouw.

M

onument Japanse jongenskampen (1988) is opgericht
ter nagedachtenis aan de jongens die in de Japanse
interneringskampen van Nederlands-Indië stierven.
Een jongen gehuld in tjawat (lendendoek), met een patjol (hak)
over de schouder en een bijl in de hand, staat symbool voor
de kinderdwangarbeid in de kampen. Het gesigneerde bronzen
beeld is een kleine replica van het bijna anderhalve meter hoge
origineel dat op het ereveld Kalibanteng-Semarang op Java
staat. De jaarlijkse herdenking vindt op 23 augustus plaats.
Het monument is een ontwerp van Anton Beijsens en
H.L.B. Mahieu.

44 | Fietsroute kunst en cultuur Velperweg e.o.

42

C

ommandantswoning Bronbeek ligt vlak voor het
hoofdgebouw van militair tehuis Bronbeek. De
voormalige villa is gebouwd in 1842 in neoclassicistische
stijl. In 1854 heeft koning Willem III dit pand gekocht en
later opdracht gegeven aan architect Henri Camp om het
pand uit te breiden met twee zijvleugels en aan de voorzijde
een gietijzeren veranda in neogotische stijl. Sinds de zomer
van 1862 doet de villa, een rijksmonument, dienst als
ambtswoning van de commandant van Bronbeek.
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Locatie: Velperweg 147

Bij de splitsing van het pad houden we rechts aan. Nadat we
een paar objecten hebben bekeken komen we direct hier weer
terug.

Locatie: Velperweg 147

We kijken weer naar links.

M

onument Japanse vrouwenkampen (1971) stond van
1971 tot 1985 in het Prinsenpark te Apeldoorn. Het
beeld van Frank Nix drukt de innerlijke kracht van
de geïnterneerde vrouwen uit. De marmeren sokkel en de
natuurstenen muur zijn door Duitsland en Italië geschonken.
Elk jaar vindt in augustus een herdenking plaats.
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J

an van Bronbeek (2013) is een bank met daarop
een Bronbeker in brons naar een ontwerp van Greet
Grottendieck. Het is een geschenk van de Vrienden
van Bronbeek ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van
Bronbeek. De afgebeelde oud-militair heeft de rang van
sergeant-majoor. Hij staat model voor alle Bronbekers.

47 | Fietsroute kunst en cultuur Velperweg e.o.

Locatie: Velperweg 147

Locatie: Velperweg 147
45

K

NIL-monument (1990) gedenkt het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger (KNIL) dat tussen 1830
en 1950 het overheidsgezag in Nederlands-Indië
ondersteunde. De bronzen figuren verbeelden een Molukse en
een Nederlandse KNIL-fuselier in het veldtenue van omstreeks
1940. In 1991 werd op de erebegraafplaats Pandu in Bandung
een replica geplaatst. Het monument is een ontwerp van
Thérèse de Groot-Haider.
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A

nker van linieschip Waterloo, is in 1877 geschonken
door de Minister van Marine. Het symboliseert het
houvast dat Bronbeek oud-militairen biedt. Vanaf 1997
vindt ieder jaar bij het anker een herdenking plaats van de
honderden mannen die omkwamen bij de slag in de Javazee op
27 en 28 februari 1942.
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Locatie: Velperweg 147

We gaan weer terug naar de splitsing waar we net waren en
slaan daar rechtsaf. Direct links is het volgende object.

Locatie: Velperweg 147

Nu bekijken we het militair tehuis zelf. Hierin is tevens
Museum Bronbeek gehuisvest (betaald entree).

M

ilitair tehuis Bronbeek ligt op de grens van Arnhem en
Velp in een ruim 8 hectare groot park, landgoed Bronbeek.
Het tehuis biedt huisvesting en verzorging aan veteranen
(m/v) van alle krijgsmachtdelen (met uitzondering van officieren).
In 1859 schonk koning Willem III landgoed Bronbeek aan de
Staat der Nederlanden. Voorwaarde was dat het onroerend
goed nooit een andere bestemming zou krijgen, anders dan een
koloniaal invalidenhuis. Ontwerper van het hoofdgebouw, een
rijksmonument, is de toenmalige rijksarchitect Willem Nicolaas
Rose. De bouw vond plaats in de jaren 1860-1862, in 1863 vond de
opening plaats. Boven de entree van het 110 meter lange gebouw
hangt een ijzeren borstbeeld van Willem III, een geschenk van
ijzergieterij Van Enthoven.
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M

onument Karel van der Heijden is bevestigd op een
hoge zuil met daarbovenop een bronzen adelaar.
Ernaast staat een lange stenen bank. Van der Heijden
was militair met als bijnaam ‘Generaal Eenoog’. In 1878 werd
hij benoemd tot gouverneur en militair bevelhebber van Atjeh.
Hij ontving drie keer de Militaire Willems-Orde, hetgeen
uitzonderlijk is. In 1887 werd hij op verzoek van koning Willem
III benoemd tot commandant van Bronbeek. Het monument is
een ontwerp van Johannes Cornelis Wienecke.
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Locatie: Velperweg 147

Locatie: Velperweg 147

We vervolgen het pad en komen dan naar rechts draaiend aan
de achterzijde van het militair tehuis terecht. Hier staan nog
een stuk of tien objecten.

R

eliëf Atjeh (circa 1896) geeft een beeld van de strijd
tussen KNIL-militairen en vrijheidsstrijders in de
Atjehoorlogen tussen 1873 en 1913. De zandstenen
sculptuur is gemaakt door Lodewijk Henzen naar een ontwerp
van Charles van Wijk. Oorspronkelijk was het gemetseld
in de gevel van de Latijnsche School in Zutphen, waar een
herstellingsoord voor koloniale militairen was gevestigd. In
1970 is het aan Bronbeek geschonken.
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M

onument Indisch verzet (1997) gedenkt het verzet
tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.
Het is een zuil van witte natuursteen met daarop
de tekst ‘DEN VADERLANT GHETROUWE BLIJF ICK TOT IN
DEN DOET.’ Op de rand van de zuil, een ontwerp van Dick van
Logchem, is een zittende bronzen figuur aangebracht.
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Locatie: Velperweg 147

Locatie: Velperweg 147
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G

lodok-monument (1996) is een replica van de Glodokgedenksteen die sinds 1991 op de erebegraafplaats
Menteng Pulo bij Jakarta staat. Het monument is op
initiatief van de in 1982 opgerichte Vereniging Ex-Glodok
Geïnterneerden 1944-1945 gerealiseerd. In 1944 arresteerden
de Japanners Indo-Europeanen die openlijk weigerden om
met de bezetter samen te werken. Ze werden opgesloten
in de Glodok-gevangenis van Batavia. Door marteling en
uithongering stierven vele gevangenen. De tekst op het
monument luidt: ‘Ter nagedachtenis aan hen wier moed en
standvastigheid zegevierden over de dood’.
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M

onument interneringskampen Padang en Bangkinang
(2016) werd op initiatief van de Stichting Reünie
Bangkinang gerealiseerd. Het is gebaseerd op de
plaquette die op het terrein van het kamp te Bangkinang
(Sumatra) staat. Hier waren diep verscholen in de
rubberbossen twee interneringskampen, een vrouwen- en een
mannenkamp. Het vrouwenkamp telde ruim 2200 vrouwen,
meisjes en kinderen. Het mannenkamp telde bijna 1000
mannen en jongens.
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Locatie: Velperweg 147

Locatie: Velperweg 147

We draaien met de bocht mee naar links, zetten de fiets op
het pad en gaan hier nu rechts (lopend) het grasveld op. Links
aan de rand van het grasveld staan een viertal objecten.

M

onument strafkamp Dampit (2001) is een bronzen
plastiek op een granieten zuil. Het is een gedenkteken
voor de slachtoffers van strafkamp Dampit op Java,
waar tijdens de Japanse bezetting velen het leven verloren
ten gevolge van ontbering, marteling en executie. Deze
dramatische gebeurtenis wordt in het boek De Dampit-affaire
(van Julika Vermolen) beschreven. Het monument is een
ontwerp van Rudi Augustinus.
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M

onument Koninklijke Landmacht (2001) gedenkt het
militaire en burgerpersoneel dat tijdens de actieve
dienst voor de Koninklijke Landmacht is overleden.
Jaarlijks vindt in mei een officiële herdenking bij dit monument
plaats. Het beeld van Jan Timmer bestaat uit een granieten
cirkel waarin een breuk zit. De cirkel symboliseert ‘het
allesomvattende’. In het beeld is een gedicht verwerkt. Het
bovenste deel bevat een tekst over vergankelijkheid, het
onderste een tekst over eeuwigheidswaarde.
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Locatie: Velperweg 147

Locatie: Velperweg 147
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M

onument bataljon II-7 RI werd in 2016 geplaatst en is
een gedenkteken voor de Binnenlandse Strijdkrachten
(BS) van Amsterdam en het Gooi. Het is afkomstig
van het vroegere Infanteriemuseum Harskamp. Het bataljon,
met de bijnamen Amsterdams Bataljon of Zingend Bataljon,
bestond uit vrijwilligers. Het werd in oktober 1945 opgericht
en vertrok eind maart 1946 naar Nederlands-Indië. In 1948
werd het bataljon opgeheven. Het monument eert twintig
omgekomen militairen.
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M

onument bataljon IV-10 RI werd in 1950 onthuld op de
Frederik Kazerne in Vught en werd in 1997 verplaatst
naar Infanteriemuseum Harskamp. In 2016 kwam
het naar Bronbeek. Het bataljon, met bijnamen Gele Duivels
of Meelzakken, bestond uit dienstplichtigen die in februari
1947 naar Nederlands-Indië vertrokken. Ze werden ingezet
bij de politionele acties. Het bataljon werd in januari 1950
gerepatrieerd. Het monument toont in reliëf een Nederlandse
militair op patrouille met daaronder een bronzen plaquette
met de namen van 19 omgekomen militairen. Het ontwerp
wordt toegeschreven aan A. de Brouwer.
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Locatie: Velperweg 147

Locatie: Velperweg 147

We gaan weer terug naar de fiets en bekijken links van het pad
de laatste twee objecten van Bronbeek.

M

onument bataljon IV-9 RI werd in 2016 geplaatst. Ook
dit monument is afkomstig van het Infanteriemuseum
Harskamp. Nederlandse dienstplichtigen mochten
volgens de grondwet niet buiten Europa ingezet worden.
In 1944 hief de Nederlandse regering in ballingschap deze
beperking op. Eind 1946 werd de grondwet door de StatenGeneraal tijdelijk gewijzigd. Het bataljon werd maart 1947
in Steenwijk opgericht en vertrok juni 1947 per schip naar
Nederlands-Indië. In 1950 werd het bataljon opgeheven. Het
monument eert 24 omgekomen militairen.
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M

onument Arnhemse Indiëmilitairen (2001) herdenkt
de Arnhemse militairen die tussen 1945 en 1962 in
Nederlands-Indië of Nederlands Nieuw-Guinea zijn
omgekomen. Meerdere organisaties hebben het monument
mogelijk gemaakt. Elk jaar vindt in mei een herdenking bij het
monument plaats.
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Locatie: Velperweg 147

Locatie: Bronbeeklaan 64

We volgen het pad en komen op de parkeerplaats van
Bronbeek. Daar gaan we naar rechts en links en verlaten zo via
de slagboom landgoed Bronbeek. Na de uitgang nemen we de
weg links en komen dan bijna direct uit bij de Bronbeeklaan.
We slaan daar rechtsaf en na ongeveer 500 meter, kort voor
de tweede straat rechts, zien we rechts middenin een klein
grasveld een sober, maar wel prachtig beeld.
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M

onument Papuastrijders (2012) drukt de waardering
van de veteranen uit voor de inzet en de opoffering
van de Papuastrijders tussen 1942 en 1962. Het
monument bestaat uit een grote zwarte gedenksteen met
daarop een foto van een tweetal papua’s. Het monument
van Jos Slijkhuis kwam tot stand op initiatief van het comité
Nieuw-Guineaveteranen.

62 | Fietsroute kunst en cultuur Velperweg e.o.

60

R

ustende vrouw (1976) is een kleine sculptuur van
syeniet. In de loop der jaren is het werk door het weer
verkleurd en valt het beeld van Willem Berkhemer niet
op in de omgeving.
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Locatie: Da Costastraat 5

Locatie: Da Costastraat 5

Wij steken tegenover het kleine grasveld de weg over naar
de andere kant van de weg, pas op het verkeer, en gaan de
Bronbeeklaan weer terug. We nemen na ongeveer 500 meter
de vijfde weg rechts. Dit is de Da Costastraat. Na ongeveer 50
meter zien we aan de linkerkant de Paasbergkerk.

P

aasbergkerk (1932) is ontworpen door de Velpse architect
J.G.A. Heineman in de zakelijke stijl van de jaren 30 en
sluit volkomen aan op de vormgeving van de woonhuizen
in de omgeving. Het gebouw is in een redelijk staat bewaard
gebleven, wel is het een aantal jaren geleden in tweeën
gesplitst. In het noordelijke deel, daar zat ook de officiële
ingang met rechts een eerste steen, is tegenwoordig een
zorgcentrum gevestigd. In dit deel zijn nog originele glas-inloodramen van Henk Schilling, o.a. aan beide zijden 16 stuks
boven de raampartijen op de begane grond. Het zuidelijke
(kleinere) deel, waar o.a. het priesterkoor zat, is tegenwoordig
een woonhuis (De Genestetstraat 2).
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E

vangelistenramen (1932) van de hand van Henk Schilling
uit Arnhem. De tweeëndertig glas-in-loodramen, zestien
aan beide zijden van de zijbeuken van de Paasbergkerk,
sieren het bovenste deel van de raampartijen op de begane
grond. In het kleurrijke glaswerk zijn christelijke motieven
verwerkt waaronder de evangelistensymbolen. De ramen zijn
in 1967 gerestaureerd door het Haarlemse bedrijf Rug N.V.P.W.

65 | Fietsroute kunst en cultuur Velperweg e.o.

We gaan verder deze straat in en buigen bij de splitsing rechts
mee, dit is de Bernhardlaan. Na circa 25 meter is rechts een
oprit naar het Beekdal Lyceum. We nemen deze oprit en rijden
door tot aan de ingang van de school.
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Locatie: Bernhardlaan 49

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5

Direct na de kerk slaan we linksaf, dit is de De Genestetstraat.
Aan het eind van de straat gaan we naar rechts de
Potgieterstraat in. Aan het eind van deze straat zien we links
nog een transformatorhuisje uit rond 1925 naar een ontwerp
van gemeente-architect Johan van Biesen. Maar wij gaan hier
rechtsaf de Vondellaan in. Bij het kruispunt ongeveer 200
meter verder gaan we linksaf. Dit is de Alberdingk Thijmstraat.
Al snel staat links in de voortuin van een school een opvallend
beeld.

K

leurrijk plastiek (2013) is een speels fantasiekunstwerk in
het midden van de brede voortuin van de Julianaschool,
meteen aan de weg. Kunstenaar Jacky Zegers heeft
soortgelijk werk gemaakt voor de Lichtenbeek Mytylschool
aan de Wekeromseweg in Schaarsbergen.
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H

et Beekdal Lyceum werd in 2006 vernieuwd naar
ontwerp van Ruud-Jan Kokke, zowel het exterieur als
het interieur van het schoolgebouw. Speelse kleuren
en vormen, en een van binnen naar buiten doorlopende
tegelvloer zijn kenmerkend voor de school. Daarnaast valt
de opengewerkte trap op. De 59 binnendeuren zijn allemaal
versierd met prints van Petra Hartman die hiervoor leerlingen
van de school fotografeerde. En in de entreehal van de
school heeft Rosemin Hendriks een opvallend kunstwerk
tegen het plafond aangebracht, bestaande uit veertien grote
pastelkleurige plafondschilderingen met zelfportretten.
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We rijden de straat uit en slaan aan het eind rechtsaf. Dit
is nog steeds de Bernhardlaan. Kort na de bocht nemen we
de eerste straat rechts, de Lippe Biesterfeldstraat. Aan je
linkerhand zie je dezelfde jaren vijftig flats als kort hiervoor
maar nu met andere ingelegde versieringen.

Locatie: Bernhardlaan

Locatie: Lippe Biesterfeldstraat

We gaan weer terug naar de Bernhardlaan en gaan vanaf de
oprit van de school rechtsaf. Na een bocht naar rechts gaan
we bij de splitsing verderop met de bocht mee naar links. Aan
onze rechterhand zien we nu twee jaren vijftig flats met boven
de entrees ingelegde versieringen.
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I

ngemetselde dierfiguren (1953-1954) bevinden zich boven
de entrees van de twee flats. De flats, gemeentelijke
monumenten, werden gebouwd in een late, zakelijke variant
van de Delftse School en zijn een ontwerp van architect H.J.
van Breda. De plaquettes van circa 40 bij 40 centimeter tonen
expressieve voorstellingen van (bos)dieren.
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I

ngemetselde abstracte plantfiguren (1953-1954) bevinden
zich boven de entrees van de twee flats. De flats,
gemeentelijke monumenten, werden gebouwd in een late,
zakelijke variant van de Delftse School en zijn een ontwerp
van architect H.J. van Breda. De plaquettes van circa 40 bij 40
centimeter tonen abstracte plantfiguren.
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Locatie: Park Angerenstein

We vervolgen onze weg en na circa 50 meter kun je rechts het
park uit. We doen dat echter niet, maar komen hier direct wel
terug. We gaan hier eerst naar links en zien dan bijna direct
rechts voor ons een open ovale ruimte met in het midden een
langwerpige vijver. In die vijver is een kleine bijzondere fontein.

Locatie: Park Angerenstein

We gaan weer terug naar de Bernhardlaan en kunnen in het
verlengde van de Lippe Biesterfeldstraat via een hekje Park
Angerenstein in. In het park gaan we na ongeveer 25 meter
bij de splitsing rechtsaf en iets verderop draaien we naar links
mee. Na de bocht is het tweede pand aan onze rechterhand
Huis Angerenstein met rechts er naast het koetshuis.

H

uis Angerenstein dateert waarschijnlijk uit het
eind van de 17e eeuw. Bijna honderd jaar later zijn
er uitbreidingen geweest aan zowel de linker- als
rechterzijde en is er een tuinkamer toegevoegd. Ook is het
park toen aangelegd. Aan het eind van de 19e eeuw is het
huidige koetshuis gebouwd. Het pand heeft in de jaren daarna
nog meerdere verbouwingen ondergaan. De laatste keer rond
2000, waarna rond 2005 ook het park is opgeknapt. Zowel
het huis, als het koetshuis, als het park zijn een gemeentelijk
monument.
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F

onteinbeeld (2015) is een moderne, kleine bronzen
fontein in de klaverbladvijver van Park Angerenstein (een
gemeentelijk monument). Het ontwerp is gemaakt met
in het achterhoofd een verborgen tuin en een verborgen rivier
waarin de ondergrondse leidingen voor de waterhuishouding
tussen de vijvers zorgen. Een stapeling van hoekige stenen
verwijst naar Arnhem als een verborgen stad. Het beeld van
Kai Bras is een initiatief van de Parkwerkgroep Angerenstein.
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Locatie: Velperweg 139

Direct na het landhuis Rennen Enk gaan we naar rechts, daar
zien we links achter het landhuis meerdere gebouwen en is
ook de hoofdingang tot het complex. In de gang direct links
na de entree bevindt zich een herinneringsplaquette Tweede
Wereldoorlog.

Locatie: Velperweg 139

We gaan weer terug naar de plek waar we net het park uit
konden. Maar we gaan het park nog steeds niet uit. We volgen
hier het pad naar links en volgen dit helemaal (ongeveer 400
meter) tot de officiële uitgang van het park. We gaan na de
uitgang naar links en gaan daarna direct links door het hek
landgoed Rennen Enk op.

R

ennen Enk is een neoklassiek landhuis uit het midden
van de 18e eeuw. De naam Rennen Enk kwam
echter al voor vanaf het midden van de 17e eeuw.
In waarschijnlijk de eerste helft van de 19e eeuw hebben
er enige verbouwingen aan het pand, een rijksmonument,
plaatsgevonden. Het landgoed heeft in de loop der jaren vele
eigenaren en bewoners gehad. Vanaf 1950 is het in het bezit
van Stichting Beheer Insula Dei.
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P

laquette evacuatie Gasthuisbewoners (1953) is een
vierkante bronzen plaquette die door het bestuur van
de Drie Gasthuizen aan zorginstelling Insula Dei werd
geschonken uit dank voor het verlenen van onderdak aan de
bewoners van het Sint-Catharinagasthuis. Dit werd tijdens
de bombardementen in 1944 verwoest. De plaquette bevindt
zich bij de entree van Insula Dei in de gang naar de kapel. Die
kapel is gebouwd in 1956 naar ontwerp van de Apeldoornse
architect J. van Dongen.
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Locatie: Velperweg 139

Locatie: Velperweg 139

Richting de hoofdingang van het complex was ook al de kapel
zichtbaar.

K

apel Insula Dei (1956) is een ontwerp van de Apeldoornse
architect J. van Dongen. Meerdere gebouwen op het
terrein zijn ook door hem ontwerpen en zijn in die
periode over een tijdsbestek van circa tien jaar gebouwd door
het Arnhemse aannemersbedrijf Jos Neijenhuis. In de kapel
bevinden zich meerdere glas-in-loodramen van de kunstenaars
Joop Janssen en Emile Puettmann.
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B

ijbelse vrouwen (1956) zijn vier glas-in-loodramen die
bij binnenkomst van de kapel Insula Dei direct links van
de ingang in een zijruimte hangen. De door kunstenaar
Emile Puettmann gemaakte ramen tonen afbeeldingen van
de Bijbelse vrouwen Anna, Eva, Ruth en Sara. Zij zijn in wit
glas afgebeeld, met daaromheen kleurrijke symbolen en
fantasieglas.
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We gaan weer verder richting het centrum van Arnhem en in
de tuin van huisnummer 83 zien we een vreemde cortenstalen
plaat in de tuin staan.
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Locatie: Velperweg 83

Locatie: Velperweg 101b

We gaan weer terug naar waar we landgoed Rennen Enk in
kwamen en gaan daar naar links en direct weer naar rechts de
Velperweg op richting het centrum van Arnhem. We passeren
de verkeerslichten en na ongeveer 200 meter zien we rechts
een opvallend pand (huisnummer 101b).

D

e Vijf Zuylen is rond 1915 gebouwd als een twee-ondereen-kapwoning en is later samengevoegd tot één grote
villa. Het pand op de hoek van de Velperweg en de Van
der Duyn van Maasdamlaan is een gemeentelijk monument
en is gebouwd in de Um 1800-stijl. Deze conservatieve
stijl grijpt terug op de architectuur die rond 1800 in zwang
was. Golvende balkons op zuilen, een imposante entree en
de vorm van de ramen zijn daar duidelijke voorbeelden van.
Pas in 1993 kreeg het pand de naam De Vijf Zuylen, een
advocatenkantoor met vijf partners ging hier toen kantoor
houden. Hoogstwaarschijnlijk is toen ook de vijfde zuil, die
voor het pand midden in de voortuin staat, geplaatst.
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H

uisstijl (2004) is een plaat cortenstaal van circa een bij
twee meter. In de plaat zitten uitsneden van abstract
vormgegeven bladeren met verschillende grootte.
Buro Poelmans Reesink was vanaf 2004 aan de Velperweg
gevestigd. Op de plaat stond ook de naam van het bureau. Na
de verhuizing werd de naam verwijderd en was de eigenaar
een “kunstwerk” rijker.

77 | Fietsroute kunst en cultuur Velperweg e.o.

Locatie: Velperweg 45

We gaan weer verder, steken bij de verkeerslichten over en
vervolgen onze weg op de Velperweg. Al snel zien we aan onze
rechterhand High Park opdoemen, het voormalige Girokantoor
dat begin 1969 in gebruik werd genomen. In de hoogtijdagen
werkten er ruim 3.000 mensen. De afgelopen paar jaren is het
getransformeerd tot een groot appartementencomplex en vanaf
mei 2021 wordt het langzaamaan in gebruik genomen.
• Het Oostgebouw is per 1 mei 2021 in gebruik genomen. Het
gebouw bevindt zich vanaf de straatkant gezien rechts van het
complex en betreft zes woonlagen met 153 huurappartementen.
Met op de begane grond commerciële ruimtes en daaronder een
grote ondergrondse parkeergarage.
• Begin juni 2021 is het hoofdgebouw, het Kruisgebouw, in gebruik
genomen. Het bestaat uit twaalf woonlagen met in totaal 281
appartementen, waarvan 78 koopappartementen op de bovenste
vijf verdiepingen.
• Rondom het Kruisgebouw en Oostgebouw is een fraai
landschapspark ingericht.
• Het Westgebouw komt links van het hoofdgebouw te liggen.
Het bestaande gebouw ter plekke is in 2019 gesloopt en
wordt vervangen door een nieuwbouwcomplex met daarin
koopappartementen.
Een groot aantal partijen is betrokken geweest bij de
transformatie, omgevingsinrichting en het in de markt zetten
van de wooneenheden. Vijf daarvan hebben de voorliggende
kunst- en cultuurroute door sponsoring mogelijk gemaakt.
In alfabetische volgorde zijn dit Aldowa BV, BMV Makelaars,
Landschapsarchitecten Veenenbos en Bosch, Powerhouse
Company en Zigt Makelaars & Hypotheekadvies.
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Voor het complex staande zien we links aan de rand van het
terrein vreemde witte “bankjes”.

P
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Locatie: Velperweg 45

Locatie: Velperweg 45

onstekens (1978) bestaat uit meerdere kleine witte
objecten bij het voormalige Girokantoor. Circa
vijfentwintig stuks (ruim een meter lang, 25 cm. breed
en 40 cm. hoog) stonden als een soort bankjes als scheiding
tussen het voorterrein van het gebouw en het trottoir en langs
de inrit tot de parkeergarage rechts van het pand.

P

oorten (1978) is een fors felblauw metalen beeld en staat
rechts voor het voormalige Girokantoor, tegenwoordig
High Park. De titel suggereert dat het om meer objecten
gaat. Dat klopt. Van origine bestond het kunstwerk van Hans
Koetsier uit drie grote en een middelgroot object. Het grote
felgele en felrode object en het middelgrote witte object zijn
eind 2018 tijdens voorbereidende werkzaamheden voor de
transformatie van het gebouw door de sloper tot granulaat
vermalen. Dankzij de in 2020 overleden Peter Nijenhuis en
Theo Brink is het blauwe object behouden gebleven en door
de projectontwikkelaar opgenomen in het voorterrein van het
getransformeerde gebouw.
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En een paar wat grotere witte objecten stonden verspreid
in het voorterrein van het gebouw. De objecten, een idee
van kunstenaar Hans Koetsier, stelden ponstekens voor.
Ponstekens zijn kleine rechthoekige gaatjes die voorkwamen
in de miljoenen ponskaarten die het voormalige Girokantoor
tot begin jaren 80 jaarlijks verwerkte. Elke ponskaart
was de mechanische “vertaling” van een boeking op een
bankrekening. Tien Ponstekens worden op initiatief van Theo
Brink door de gemeente Arnhem gerestaureerd en in najaar
2021 ter hoogte van het gebouw in de middenberm van de
Velperweg geplaatst. Het is onduidelijk wat er met de overige
vijftien stuks gaat gebeuren.
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We vervolgen onze weg op de Velperweg, steken bij
de verkeerslichten over en gaan langzaamaan richting
het eindpunt van deze kunst- en cultuurroute. Bij het
schoolgebouw rechts met huisnummer 39 stoppen we even.

Locatie: Velperweg 45

Locatie: Velperweg 39

Het laatste object bij High Park is vanaf de straat niet
zichtbaar. Het bevindt zich verhoogd tussen het hoge
gebouw (Kruisgebouw) en het lagere gebouw (Oostgebouw
met parkeergarage) rechts er van. Via de trappen van de
parkeergarage kun je er komen. Ook kun je er komen vanaf de
achterzijde van het complex (Doctor J.C. Hartogslaan).
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P

onskaart (2021) is een idee van Landschapsarchitecten
Veenenbos en Bosch. Zij waren verantwoordelijk voor de
herinrichting van het terrein rondom High Park. Een deel
van het voorterrein hebben zij, van bovenaf gezien, ingericht
als een ponskaart. Dit als een eerbetoon aan het voormalige
Girokantoor dat jaarlijks tot begin jaren 80 miljoenen
ponskaarten verwerkte. Elke ponskaart was de mechanische
“vertaling” van een boeking op een bankrekening. Op het
voorterrein is met verschillende kleuren bestrating een
ponskaart nagebootst. Ook is er op het terrein een object
geplaatst welke in het verleden onderdeel was van het
kunstwerk Ponstekens van Hans Koetsier.
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R

.K. Hoogere Burgerschool (1925) is een ontwerp van
architect H.G.W. Ijsselmuiden. Het pand in de stijl
Amsterdamse School is een gemeentelijk monument en
is in de loop der jaren door verschillende opleidingsorganisaties
in gebruik geweest. Vanaf eind jaren 40 door het Katholiek
Gelders Lyceum (KGL), vanaf midden jaren 70 door de HEAO
(later onderdeel van HAN) en vanaf rond 2000 wordt het
gebruikt door ROC Rijn-IJssel.
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Een paar huizen verder zijn rechts mooie sluitstenen aan een
voorgevel te bewonderen.
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Locatie: Velperweg 19

Locatie: Velperweg 23

We gaan weer verder tot aan het pand rechts met het grote
terras aan de straatkant.

V

illa Carolinenburg (circa 1870) is sinds een groot aantal
jaren het onderkomen van wijnhuis Robbers & van den
Hoogen, een van de oudste wijnhuizen van Nederland.
De sobere neoclassicistische villa is symmetrisch van opzet
en werd in de beginjaren bewoond door de rijkste vrouw
van Arnhem, weduwe C.W.D. Banck-Hoff. Het pand is een
gemeentelijk monument en is niet alleen het onderkomen van
het wijnhuis maar huisvest tevens een restaurant. Onder het
perceel bevinden zich ook de wijnkelders van het wijnhuis die
tevens fungeren als wijnmuseum.
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M

annen- en vrouwenkoppen (1888), in totaal tien
stuks, sieren de voorgevel van villa Neyestein aan de
Velperweg 19. Ondanks de asymmetrische voorgevel
ademt het hele pand een neoclassicistische sfeer. De gevel
van het gemeentelijk monument is weliswaar uit 1888, maar
het pand zelf is waarschijnlijk zeker twintig jaar ouder. Ook
na 1888 hebben er nog meerdere verbouwingen aan het pand
plaatsgevonden.
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Locatie: Velperweg 13

We gaan nu naar het laatste object van de kunst- en
cultuurroute Velperweg e.o. Het zijn bijzondere balkonsteunen
van het pand met huisnummer 13.
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A

tlanten (1872) zijn in de bouw- en beeldhouwkunst
dragende mannenfiguren, in dit geval van balkons. De
naam atlant is afgeleid van Atlas, die in de Griekse
mythologie het hemelgewelf op zijn schouders draagt. Het
pand Velperweg 13, het voormalige vakbondsgebouw De
Opbouw, is een gemeentelijk monument in neoclassicistische
stijl en is, evenals de naastgelegen panden met de
huisnummers 11 en 15 (ook gemeentelijke monumenten),
gebouwd in 1872.

Nu is de kunst- en cultuurroute
wel geheel ten einde.
We hopen dat je er van genoten
hebt.
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Velperweg legenda
Route Velperweg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Route Bronbeek
Scan de QR code met je mobiel

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Zittende figuren
Villa Voorzorg
Olifanten
Rioolgemaal
Oud-Katholieke
Willibrorduskerk
Doopraam
Paviljoens
Villa Emilia
Villa Marina
Omgevingskunstwerk
Zonder titel
Herdenkingsmonument
Groei
Monument voor de uitvinding
van de kunstzijde
De Enk
Stijgende welvaart
Stroomdraad
Glasapplicaties
Mantelbaviaan
Buitenbeeld
St. Willibrorduskerk
Glas-in-loodramen
Cafe De Velper
Klooster Heilg Hart
Stonetree
Villa 't Haveke
Pronkende pauw
Zonder aanvang - zonder einde
Albert Mol
Sawah Belanda
Glas-in-loodramen
Villa in Um 1800-stijl
Villa Calorama
Borstbeeld van Joannes
Benedictus van Heutsz
Borstbeeld Engelbert van
Bevervoorde
Standbeeld Koning Willem II
Portiersgebouw Bronbeek
Tuinbeeld Mars
Monument Birma-Siam en
Pakan Baroe spoorwegen
Monument Japanse
zeetransporten
Monument Japanse
jongenskampen

42. Commandantswoning
Bronbeek
43. Monument Japanse
vrouwenkampen
44. Jan van Bronbeek
45. KNIL-monument
46. Anker
47. Militair tehuis Bronbeek
48. Monument Karel van der
Heijden
49. Reliëf Atjeh
50. Monument Indisch verzet
51. Glodok-monument
52. Monument interneringskampen
Padang en Bangkinang
53. Monument strafkamp Dampit
54. Monument Koninklijke
Landmacht
55. Monument bataljon II-7-RI
56. Monument bataljon IV-10-RI
57. Monument bataljon IV-9 RI
58. Monument Arnhemse
Indiëmilitairen
59. Monument Papuastrijders
60. Rustende vrouw
61. Paasbergkerk
62. Evangelistenramen
63. Kleurrijk plastiek
64. Beekdal Lyceum
65. Ingemetselde dierfiguren
66. Ingemetselde abstracte
plantfiguren
67. Huis Angerenstein
68. Fonteinbeeld
69. Landgoed Rennen Enk
70. Plaquette evacuatie
Gasthuisbewoners
71. Kapel Insula Dei
72. Bijbelse vrouwen
73. De Vijf Zuylen
74. Huisstijl
75. Poorten
76. Ponstekens
77. Ponskaart
78. R.K. Hoogere Burgerschool
79. Villa Carolinenburg
80. Mannen- en vrouwenkoppen
81. Atlanten

Colofon
Tekst:

Theo Brink

Beeldmateriaal: Theo Brink
Vormgeving:

Marcel Freriks, Rozet

Drukwerk:

REAL Concepts

Disclaimer: Deze kunst- en cultuurroute is
begin 2021 ontwikkeld en alle informatie is zo
nauwkeurig mogelijk samengesteld. Wijzigingen
zijn voorbehouden en aan deze kunst- en
cultuurroute kunnen geen rechten worden
ontleend.

Deze kunst- en cultuurroute is een initiatief
van de Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in
Arnhem en werd mogelijk gemaakt met steun van
Rozet (Arnhem Age Friendly Cultural City), Aldowa
BV, BMV Makelaars, Landschapsarchitecten
Veenenbos en Bosch, Powerhouse Company en
Zigt Makelaars & Hypotheekadvies.
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