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D

e wijk St. Marten / Sonsbeek ontstond voor
het grootste deel in het eerste kwart van de
twintigste eeuw. Van de circa drieduizend
woningen die de buurt telt, is meer dan tachtig
procent van voor 1925. In de wijk wonen ongeveer
zesduizend mensen.
Het stadsdeel ligt ingeklemd tussen de Dalweg
(gemakshalve), Hommelseweg, spoorlijn ArnhemZutphen en de Apeldoornseweg en bestaat uit de
buurten:
• Sonsbeek-Noord. Dit is het noordelijke deel van
de wijk. De Pontanuslaan vormt de grens met
de zuidelijke delen.
• Graaf Ottoplein en omgeving. Dit middelste
deel van de wijk ligt tussen de Pontanuslaan,
Hommelseweg, Sloetstraat en Apeldoornseweg.
• St. Marten. In dit zuidelijkste deel van de wijk is
de Sloetstraat de grens met de andere delen.
In dit deel staan ook nog veel woningen van
voor 1900.

Wandelroute kunst en cultuur
St. Marten / Sonsbeek

S

onsbeek-Noord, ook wel
Sonsbeekkwartier-Noord genoemd,
is sinds 2007 een rijksbeschermd
stadsgezicht. De buurt is ontwikkeld
op basis van de stedenbouwkundige
plannen van 1904 en 1917 van directeur
Gemeentewerken W.F.C. Schaap.
Het gebied maakte deel uit van het
oorspronkelijke plan voor villapark De
Braamberg, maar werd tussen 1915 en 1925
volgebouwd met middenstandswoningen.
De bebouwing gebeurde in opdracht van
vier woningbouwverenigingen met even
zoveel architecten. Dat zijn:
• Woningbouwvereniging Die Goede
Woningh (twintig woningen door
architectenbureau De Roos &
Overeynder).
• Arnhemsche coöperatieve
woningbouwvereniging Sonsbeek
(tweeënzeventig woningen door
architectenbureau Gratama en Versteeg).
• Coöperatieve woningbouwvereniging
De Middenstandswoning (achtentwintig
woningen met als opvallend element de
platte daken en de brede overstekken,
door architect W.F.C. Schaap).
• Woningbouwvereniging Voor Ambtenaren
(honderdvier woningen door architect
G. Versteeg).

Sonsbeekpark en omgeving is ook
een rijksbeschermd stadsgezicht, dat
bestrijkt Park Sonsbeek, een deel van de
Burgemeesterswijk, de Transvaalbuurt en
de parken Gulden Bodem en Zypendaal.
De panden aan de Apeldoornseweg met de
huisnummers 18 t/m 208, feitelijk behorend
bij de wijk St. Marten / Sonsbeek, horen ook
bij dit beschermd stadgezicht.
Met name in St. Marten, dus het zuidelijke
deel van de wijk, stonden veel sobere woningen waarvan de ‘houdbaarheidsdatum’
kort na WOII was verlopen. De woningen,
maar ook de buurt, verslechterden en eind
jaren zestig waren er al plannen voor een
forse opknapbeurt. Pas eind jaren zeventig
werd daadwerkelijk begonnen met de renovatie van de hele buurt. Vele huizen werden
gerenoveerd en gesloopte huizenblokken maakten plaats voor nieuwbouw. De
Algemene Woningbouwvereniging Arnhem
(AWBA) had destijds een belangrijke rol,
een eerste steen met hun naam er op is nog
zichtbaar tegen de gevel van Schrassertstraat 22. Eind jaren negentig onderging de
buurt nogmaals een forse renovatie. Rond
2010 zijn er in de buurt (met name de Hommelseweg, Nijhoffstraat, Van Spaenstraat
en de Van Hasseltstraat) een groot aantal
oude woningen verkocht als zogenaamde
kluswoningen. De buurt is er zienderogen
door opgeknapt.

In de wijk staan negen rijksmonumenten
waaronder het woningblok
Verhuellstraat 7 t/m 27. Verder staan
er in de wijk negentien gemeentelijke
monumenten waarvan acht panden
aan de Apeldoornseweg (resp.de
huisnummers 18, 38, 40, 44, 46, 70, 72
en 86).
Het is een vrij compacte wijk, waardoor
de route ook vrij compact is. Je kunt
daarom de route het beste lopend doen.
Fietsliefhebbers kunnen het natuurlijk
ook met de fiets doen. Hoe dan ook,
geniet vooral van de omgeving en de
mooie kunst- en cultuuruitingen.

We gaan de wijk in en lopen, met de Hommelse Poort in de
rug, naar ‘boven’ de Hommelseweg in. Al snel stoppen we even
aan de linkerkant bij huisnummer 9.

1

Locatie: Hommelseweg 9

Locatie: Hommelse Poort

De start van de kunst- en cultuurroute is bij de Hommelse
Poort aan de rand van de wijk. Onder de poort worden we
hartelijk welkom geheten in de wijk St. Marten / Sonsbeek.

T

egelontwerp viaduct (2011) bevindt zich onder de
Hommelse Poort en is de wijkaanduiding voor
St. Marten / Sonsbeek en Klarendal. De hele wand
wordt aan beide zijden bekleed door zwart-wit tegelwerk met
links de naam ST. MARTEN en rechts de naam KLARENDAL.
Het tegelwerk van kunstenaar Hanneke van de Pol lijkt
op ouderwetse kanten vitrage. Het symboliseert de sfeer
die kenmerkend is voor beide wijken. Elke wand telt circa
achtduizend tegels in twee verschillende formaten.
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2

M

eisjeskopjes (1916) zijn onderdeel van de gevel van het
pand van de voormalige kruideniersketen De Gruyter.
Direct onder de drie meisjeskopjes bevinden zich drie
glas-in-loodramen. De gevel van het woonwinkelpand heeft
kenmerken van Jugendstil en is ontworpen door W.G. Welsing,
tot 1925 de huisarchitect van De Gruyter. Op de begane grond
bevindt zich nog tegelwerk dat specifiek was voor De Gruyter.
In 2016 heeft het pand de status van gemeentelijk monument
gekregen. In dat jaar is het gekocht door Theo de Rijk, tevens
eigenaar van de Walburgiskerk.
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Locatie: Hommelseweg 9

Locatie: Van Spaenstraat 61

We lopen verder en gaan de eerste straat linksaf, dit is de Van
Spaenstraat. Iets verderop stoppen we bij de kruising met de
Van Hasseltstraat. Op het trottoir links in de kruising ligt een
bijzondere plaquette.

3

D

e Gruyter tegels kruidenierswinkel (jaren 50). De
Gruyter was bekend vanwege het tegelwerk in
zijn kruidenierswinkels. W.G. Welsing liet dit begin
twintigste eeuw bij de Porceleyne Fles in Delft maken. In de
jaren na de oorlog is dit tegelwerk gemoderniseerd. Om de
winkelproducten beter tot hun recht te laten komen, had het
nieuwe tegelwerk zachtere kleuren en voorstellingen, onder
andere Oosterse taferelen, die aan de randen vervaagden.
Voor de liefhebber zijn er in Arnhem nog drie panden waar
dit tegelwerk uit de jaren vijftig te bewonderen is. Het
woonwinkelpand (bouwjaar 1916) met kenmerken van
Jugendstil is ontworpen door W.G. Welsing, tot 1925 de
huisarchitect van De Gruyter.
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4

T

uf van Vuuren (2014) is een bronzen plaquette in het
trottoir voor wijkbewoner Tuf (Steven) van Vuuren
die in 2010 op 64-jarige leeftijd overleed. Hij was een
bekende Arnhemmer en werkte als fotograaf jarenlang aan
zijn portretten-fotomuur met foto’s die hij in cafés, tijdens
feestjes en op straat maakte. De bronzen plaquette is
gemaakt door Carel Lanters.
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We vervolgen onze weg in de Marten van Rossemstraat en aan
het eind gaan we rechtsaf. Dit is (opnieuw) de Hommelseweg,
waar we al snel aan onze rechterhand de ingang tot een
parkeergarage zien. De wanden van deze ingang zijn versierd
met grote panelen.

Locatie: Jan Nuldenhofje

Locatie: Hommelseweg 57

Bij deze kruising gaan we rechtsaf de Van Hasseltstraat in. Bij
de volgende kruising slaan we rechtsaf, dit is de Marten van
Rossemstraat. Iets verderop is na huisnummer 7 een kleine
doorgang naar links. Dit is de ingang tot het Jan Nuldenhofje
en direct tegen de gevel is een mooi kunstwerk aangebracht.

5

M

aarten van Rossum te paard (1994) is een
geabstraheerde ruiter in staal en werd door Mirjam
Bakker ontworpen in opdracht van ‘Het kleurenplan
voor de wijk St. Marten’. Het zwarte silhouet van het beeld
steekt krachtig af tegen de witte zijgevel van het pand.
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6

P

arkeergarage Hommelseweg (2013) heeft zijwanden
met grote panelen die ogen als oosters tegelwerk. In het
midden van de panelen zijn wereldburgers afgebeeld.
Het werk heeft Hanneke van de Pol samen met Antis Renjaan
uitgevoerd.
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We lopen verder de Nijhoffstraat in en stoppen iets verder bij
huisnummer 58.

Locatie: Nijhoffstraat 35

Locatie: Nijhoffstraat 58

We gaan nu weer terug in de Hommelseweg, lopen de
Marten van Rossemstraat voorbij en gaan daarna de volgende
straat linksaf de Nijhoffstraat in. Bij huisnummer 35 is een
tussendoorgang.

7

Z

onder titel (1994) is een subtiel gevelkunstwerk in de
vorm van drie tegen elkaar aanliggende ruitfiguren.
Dezelfde figuren zijn boven de voordeuren van de
naburige oude panden, met huisnummers 29 t/m 35 en 55
t/m 61, te zien. De doorgang waar het gevelkunstwerk van
Mirjam Bakker zich bevindt leidt naar een klein hofje, het Jan
Nuldenhofje. Glazenwasser Jan Nulden heeft er samen met
zijn buren voor gezorgd dat het hofje, dat dateert uit rond
1900, is behouden en in de jaren zeventig niet werd gesloopt.
Rond 2010 heeft woningbouwvereniging Portaal het hofje
opnieuw gerenoveerd.
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H

. Knuvelder én het jaartal 1890 staat er op de
nauwelijks leesbare gevelsteen van het gemeentelijk
monument Nijhoffstraat 58. Het met een trapgevel
gesierde winkel- en woonhuis in neogotische stijl dateert
uit 1890 en is een ontwerp van de Arnhemse architect J.W.
Boerbooms. De kleine gevelsteen bevindt zich in de latei
tussen begane grond en eerste verdieping. Boven de raampartij
van de eerste verdieping is nog origineel tegelwerk aanwezig
en bevindt zich ook een narrenkop.
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9

Locatie: Van Slichtenhorststraat 36

De kerk is niet toegankelijk voor onbevoegden. Maar het zou
jammer zijn om een paar bijzondere bezienswaardigheden
niet te noemen. Als je de gelegenheid krijgt om een keer naar
binnen te gaan moet je dat zeker doen.

Locatie: Van Slichtenhorststraat 36

Bij de volgende kruising slaan we rechtsaf en gaan de Van
Slichtenhorststraat in. Al vrij snel zie je aan je linkerhand
de voormalige Onze Lieve Vrouwekerk, een gemeentelijk
monument. De panden rechts en links van de kerk, de
huisnummers 38 en 34 (resp. pastorie en parochiehuis) zijn
eveneens een gemeentelijk monument. Evenals de voormalige
St. Annaschool van architect A. Bernsen uit 1925 tegenover de
kerk (huisnummer 39). Maar wij kijken nu vooral naar de kerk.

O

.L.V. Onbevlekte Ontvangenis (1911) is het beeld dat in een nis
aan de gevel boven de ingang van de voormalige Onze Lieve
Vrouwekerk staat. Het gebouw, een gemeentelijk monument,
is een ontwerp van de Arnhemse architect W.G. Welsing (1858-1942)
en is uitgevoerd in een traditionalistische stijl met neoromaanse en
neogotische kenmerken. In 1995 is de kerk aan de dienst onttrokken,
daarna is het enige jaren in gebruik geweest voor kunstzinnige
activiteiten. Na koop door woningstichting Portaal zijn er in het
gebouw tweeëndertig huureenheden gerealiseerd welke in 2001 zijn
opgeleverd. De glas-in-loodramen in het koor zijn behouden gebleven,
ze zijn gemaakt bij Atelier F. Nicolas & Zonen Roermond. Ook zijn de
plafondbeschilderingen in art-decostijl behouden gebleven.
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E

erste steen Onze Lieve Vrouwekerk (1910) bevindt zich
links achterin kort voor het koor. Het opschrift luidt
‘PRIM.LAPIS HIC POSITUS EST DIE 22 JUNII 1910’.
Het gebouw, een gemeentelijk monument, is een ontwerp
van de Arnhemse architect W.G. Welsing (1858-1942) en is
uitgevoerd in een traditionalistische stijl met neoromaanse en
neogotische kenmerken.
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Locatie: SVan Slichtenhorststraat 36

Locatie: Van Slichtenhorststraat 36
11

G

las-in-loodramen Oude- en Nieuwe Testament (1912)
is het monumentale koorvenster dat bestaat uit vijf
verticale glas-in-loodramen. Het geheel is circa negen
meter hoog en zeven meter breed. Dit spitsboogvenster was het
middelste deel van drie vensters die samen ook wel de Vijftien
Rozenkrans Geheimen worden genoemd. De twee andere (niet
meer aanwezige) delen, ook bestaande uit vijf verticale glas-inloodramen, bevonden zich links en rechts van het nog bestaande
venster en vertoonden afbeeldingen van alleen het Nieuwe
Testament. Het nog bestaande venster is vervaardigd door Frans
Nicolaas (van Atelier F. Nicolas & Zonen Roermond), de niet meer
aanwezige vensters dateren uit 1936 en zijn vervaardigd door zijn
neef Joep Nicolas.
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C

hristelijke reliëfs (1916) bevinden zich links en rechts
tegen de binnenwanden van de voormalige Onze Lieve
Vrouwekerk. Toen de kerk nog als zodanig in gebruik was
sierden de reliëfs de zij-altaren. Het zijn algemene christelijke
afbeeldingen waarvan het reliëf op de foto rechtsonder voor
velen misschien een onbekende is. Het is een voorstelling
van een pelikaanmoeder die haar eigen huid stuk bijt om bij
voedselschaarste haar jongen met haar eigen bloed te voeden.
De reliëfs zijn een paar jaar na ingebruikname van de kerk
aangebracht en zijn gemaakt in Atelier Custers (van de broers
Jan en Alphons Custers) in Eindhoven.
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Locatie: Van Slichtenhorststraat 27a

We gaan nu weer iets terug en gaan links de Sloetstraat in.
Aan onze linkerhand bevindt zich nu de school die we heel
kort hiervoor vanaf de kruising zagen. Let vooral op het mooie
dakgevelwerk.

Locatie: Van Slichtenhorststraat 27a

We vervolgen onze weg en zien bij de volgende kruising rechts
voor ons een opvallend schoolgebouw.
We gaan hier zo meteen rechtsaf, maar eerst nog een meter
of vijfentwintig verder in de Van Slichtenhorststraat. Direct
na het schoolgebouw zie je rechts het hekwerk van het
speelterrein van de school. Tegen de linker- en achterwand
van het speelterrein zijn vreemde objecten aangebracht.

V

ensters (1989) zijn zes betonnen vensters op een blinde
muur van de Jan Lighartschool. In elk venster zit een
gladgeschuurde steen waarvan de bovenkant ruw is
alsof het een berglandschap is. Het nauwelijks als zodanig
herkenbare kunstwerk is gemaakt door Gert-Jan de Vogel.
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S

choolgebouw (1897) is een rijksmonument naar ontwerp
van architect J.W.C. Tellegen. In het gebouw huisde de
voormalige openbare school XVII. De school in de stijl
van het eclecticisme (met invloeden van neorenaissance en
chaletstijl) ligt grotendeels aan de Sloetstraat maar heeft
de ingang aan de Van Slichtenhorststraat. De school stond
destijds aan het begin van een lange reeks scholen van
hoogwaardige architectonische kwaliteit, alle gebouwd door
de Dienst Gemeentewerken van Arnhem.
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Locatie: Sloetstraat 44

Locatie: Staringplein 33

We lopen verder de Sloetstraat in. Na ongeveer honderd meter
gaat deze over in het Staringplein. Bij huisnummer 33 kijken
we eerst even naar de gordijnen op de eerste verdieping. Ze
zijn een ontwerp van Emmy Chau. Bij donker weer en als de
lampen in de achterliggende kamer aan zijn, veranderen deze
gordijnen in een kunstwerk. Maar wij kijken hier vooral naar de
bijzondere steen in de voortuin.

15

S

chijnspant school XVII (1897) gevuld met ajourwerk
(decoratie met uitsparingen) en een piron. In totaal zijn
er drie van deze schijnspanten in de gevel, twee aan de
voorzijde en een aan de rechterzijde. Aan de voorzijde zijn ook
nog drie kleine dakkapellen met soortgelijk ajourwerk. Het
rijksmonument, de voormalige openbare school XVII, is een
ontwerp van J.W.C. Tellegen.
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H

erinneringssteen (1885) is een fragment van een veel
grotere herinneringssteen bij de opening van het
waterleidinggebouw van ‘de Arnhemsche Waterleiding
aan den Westervoortschendijk gebouwd door de Compagnie
de Générale des Conduites d’eau’. Destijds burgemeester jhr.
D.J.A.A. van Lawick van Pabst van Nijevelt plaatste de steen
op 16-2-1885 tegen de gevel van het gebouw. Het gebouw
was een ontwerp van architect H.P.N. Halbertsma. In het
krantenartikel van 18-2-1885 werden zowel de naam van de
burgemeester als de naam van de architect foutief geschreven.
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Aan het eind van het Staringplein gaan we links de
Leoninusstraat in. Bij de huisnummers 18 t/m 24 aan de
rechterkant stoppen we even.

Locatie: Staringplein 33

Locatie: Leoninusstraat 18-24

Tegenover huisnummer 33 is een kleine gemeenschappelijke
tuin. Tussen het groen staat een vreemd onopvallend object.

17

Z

weet des aanschijns (2019), of tijdmachine zoals
buurtkinderen het noemen, is een object van kunstenaar
Sjoerd Schwibettus. Het reikt terug naar de tijd van
oud landbouwgereedschap uit Frankrijk, België en Nederland
uit de jaren vijftig tot tachtig. De kubus bestaat uit sikkels,
dorsvlegels, hamers, hooivorken in vele vormen, een
graanmolentje en zo meer.
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D

elfts Blauwe raambogen (eind negentiende eeuw)
bevinden zich boven alle zes de vensters (twee begane
grond en vier van de verdieping) van het dubbele
woonhuis. Boven de vensters van de verdieping zijn nog
eens vier stroken met Delfts Blauwe tegels aangebracht.
De datering van het dubbelde woonhuis is niet exact aan te
geven, maar in adresboeken van eind negentiende eeuw komt
het adres al voor.
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We steken rechtdoor het Graaf Ottoplein over en nemen links
in het verlengde de Jacob Cremerstraat. We stoppen dan al
snel links bij de huisnummers 126 t/m 132.

Locatie: Graaf Ottoplein 3

Locatie: Jacob Cremerstraat 126-132

We vervolgen onze weg en gaan bij de volgende kruising links
de Graaf Lodewijkstraat in. Deze gaat na ruim honderd meter
over in het Graaf Ottoplein. Als we op dit plein aangekomen
zijn bekijken we eerst de huizenrij rechts van het plein, de
huisnummers 1 t/m 8.

19

A

rt-nouveau trapgevels (rond 1900) bevinden zich in de topgevel
van het pand Graaf Ottoplein 3. Het pand hoort bij een blok
van acht huisnummers (1 t/m 8) en had van origine een vrij
symmetrische vorm met op beide hoeken een winkel (dat is het
nog steeds) en in het middendeel twee woonwinkels met dubbele
deurportieken en daar tussen een beneden- en een bovenwoning. Het
middendeel was voorzien van drie art-nouveau trapgevels waarvan er
in de loop der tijd slechts een, de rechtse, is behouden. De symmetrie
wordt enigszins teniet gedaan door de (grond)hoogteverschillen ter
plekke, maar wie goed kijkt kan het ondanks de verbouwingen aan
de panden nog steeds zien. Het hele huizenblok is waarschijnlijk een
ontwerp van de Arnhemse architect A.J. Schefer.
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L

eeuwenkoppen (rond 1900), in totaal tien stuks, bevinden
zich boven de acht vensters en de twee entrees van het
pand Jacob Cremerstraat 126-132. Het symmetrische
pand in eclectische stijl bestaat uit twee beneden- en twee
bovenwoningen. Beide bovenwoningen hebben ieder drie vensters
met daarboven leeuwenkoppen, de andere vier leeuwenkoppen
horen bij de twee benedenwoningen. Naast de leeuwenkoppen
valt verder het kleurgebruik van de bouwstenen op, donkerrood
en oranjerood, dat bovendien in strakke vormen is ingemetseld.
Direct onder de leeuwenkoppen zijn raambogen aangebracht met
ingelegde sierstenen en direct onder de dakrand zijn bouwstenen in
verschillende patronen ingemetseld.
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We draaien nu iets naar rechts en zien dan rechts voor ons
weer de gevels die bij routenummer 19 zijn beschreven. We
lopen in die richting maar nemen al snel de eerste weg links,
de Sint Nicolailaan. Bij de kruising gaan we naar rechts de
Pontanuslaan in. Bij huisnummer 68 zien we een beeld van
een soort trekpop in de tuin staan.

21

Locatie: Pontanuslaan 68

Locatie: Graaf Ottoplein 16

Daarna gaan we weer terug naar het Graaf Ottoplein en
steken dit dwars naar links over. Huisnummer 16 heeft wel
een heel bijzondere topgevel.

J

ozef en Maria (rond 2010) zijn twee keramieken beeldjes
die bovenop de topgevel van het pand Graaf Ottoplein
16-17 staan. De beeldjes zijn onderdeel geweest van een
kerstkribbe welke is gemaakt door de eigenaar van het pand,
keramist Peter Krynen. Elke maand december worden de
beeldjes verlicht. Het pand zelf dateert uit ca. 1902.
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B

uitenbeeld (2021) staat in de voortuin van de woning
Pontanuslaan 68. Het keramieken beeld van kunstenaar
Elsebeth Hoeven heeft, ingegeven door de coronatijd, als
thema Het Eenzame Zelf. Zowel aan de voorzijde als aan de
achterzijde van het beeld zijn inwendige vitale lichaamsdelen
zichtbaar gemaakt.
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We lopen nu door tot de kruising en blijven daar op het trottoir
staan.
Voordat we hier nu linksaf de Sickeszlaan in gaan, kijken we
eerst nog even goed naar het hoekpand direct rechts op het
Goeman Borgesiusplein met huisnummer 55. Onder de dakrand
rechts van het balkon is een opvallend object aangebracht.

Locatie: Pontanuslaan 33

Locatie: Goeman Borgesiusplein 55

We lopen nu weer terug naar de kruising van net en gaan daar
rechtsaf. Op de zijgevel van het hoekpand rechts is een eerste
steen aangebracht.

23

E

erste steen Woningbouwver. voor Ambtenaren (1922).
Een deel van de huizen in Sonsbeek-Noord is in eigendom
van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren. Ze
werden begin jaren twintig ontworpen door architect G.
Versteeg. In de zijgevel van Pontanuslaan 33 zit een eerste
steen uit 1922.
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A

thing with distinct and independent existence (2020)
was in dat jaar een bijdrage aan het project ‘Kunst
achter het raam’ in de wijk St. Marten / Sonsbeek. Het
project had als bedoeling om mensen coronaproof van kunst te
laten genieten. Op de handgemaakte constructie, een ontwerp
van Peter van der Gulden, zijn twee sjablonen aangebracht
met de alfanumerieke Unicode karakters ‘artist palette’ en
‘frame picture’.
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We gaan vanaf de kruising de Sickeszlaan in. We komen
nu achter het voormalige ‘nieuwe’ kantoorgebouw en zien
tegenover huisnummer 15 een kunstwerk tegen de gevel van
de kantoorflat hangen.

Locatie: Lovinklaan 1

Locatie: Tegenover Sickeszlaan 15

Daarna keren we om en lopen we richting het
voormalige ‘nieuwe’ kantoorgebouw van de Nederlandse
Heidemaatschappij.
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D

e Heidemijflat (1961), ook wel de Berghoeftoren
genoemd, is een ontwerp van architect J.F. Berghoef.
Het pand in functionalistische stijl staat in groot
contrast tot het naastgelegen voormalige hoofdkantoor van
de Nederlandse Heidemaatschappij (een rijksmonument uit
1913 naar ontwerp van architect K.P.C. de Bazel). Vanaf eind
jaren negentig was de bijna veertig meter hoge flat in gebruik
als kantoorverzamelgebouw voor diverse bedrijfjes. Momenteel
wordt het wederopbouwpand door K3 Architectuur
getransformeerd tot een woontoren. Op elke bouwlaag, er
zijn er tien, komen twee appartementen, en op de bovenste
bouwlaag komt een penthouse.
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G
’
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evelplastiek (1965) lijkt op een abstracte vogel die de
vleugels uitslaat. Het bronzen kunstwerk van Jan van
Eyl hangt op ongeveer zeven meter hoogte tegen de
hoekgevel en wordt bijna aan het zicht onttrokken door de
grote bomen. Het wederopbouwpand was een kantoorgebouw
van de Nederlandsche Heidemaatschappij (1963) en staat
bekend als de ‘Berghoeftoren’. Het werd ontworpen door
architect J.F. Berghoef.
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Locatie: Sickeszplein 1

Locatie: Sickeszplein 1

We gaan verder de Sickeszlaan in en zien na vijfenzeventig
meter rechts een parkeerplaats. We gaan deze parkeerplaats
op en zien aan onze rechterhand een imposant
kantoorgebouw.

K

antoorgebouw (1913) in een zakelijk functionele stijl is
een ontwerp van architect K.P.C. de Bazel. Het pand,
een rijksmonument, werd ontworpen in opdracht van de
Nederlandsche Heidemaatschappij. De eerste steenlegging
vond plaats op 11-11-1912. Bijna twee jaar later, op 22-91914, werd het pand in gebruik genomen. Op het torentje (de
lantaarn) is een windvaan geplaatst met de letters NHM.
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B

eeldhouwwerk van Gijs Jacobs van den Hof (1938)
neemt boven de entree een prominente plek in.
Het beeldhouwwerk bestaat uit vier beelden.
Deze verbeelden de vier werkterreinen waarop de
Heidemaatschappij actief was. Van links naar rechts zijn
een man met schop, een vrouw met lam, een vrouw met
fruit en een man met vis te zien. Tussen de door Gijs Jacobs
van den Hof gemaakte beelden staat ‘Nederlandsche Heide
Maatschappij’. Het pand uit 1913, een rijksmonument, werd
ontworpen door architect K.P.C. de Bazel. Het beeldhouwwerk
kwam pas veel later gereed. Het werd in 1938 onthuld.
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Locatie: Sickeszplein 1

Locatie: Apeldoornseweg

Kort voor het voormalige kantoorgebouw is een pad naar
links. We verlaten de parkeerplaats via dit pad en komen dan
uit op de Apeldoornseweg. We blijven aan deze kant van de
verkeersweg en gaan hier naar links. Na ongeveer honderd
meter zie je links in het plantsoen een sokkel met een buste.
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E

erste steen Heidemaatschappij (1912) bestaat uit twee
ingelegde plaquettes welke zich bevinden links en rechts
in de gevel van het buitenportaal van het hoofdkantoor
van de Nederlandse Heidemaatschappij. De steen, met daarop
de namen van tientallen hoogwaardigheidsbekleders, werd
gelegd door prins Hendrik, de man van koningin Wilhelmina.
Het pand in een zakelijk functionele stijl is een ontwerp van
architect K.P.C. de Bazel.
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B

uste dr. H.J. Lovink (1941) staat dicht bij het gebouw van
de Nederlandse Heidemaatschappij en is gemaakt door
Gra Rueb. Lovink (1866-1938) was politicus en als lid
en voorzitter van diverse commissies onder andere betrokken
bij de voorbereiding van de inpoldering van het IJsselmeer. In
Flevoland is een gemaal naar hem genoemd.
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Locatie: Apeldoornseweg 210a

Locatie: Apeldoornseweg 210a

We blijven aan deze kant van de verkeersweg en vervolgen
de Apeldoornseweg ‘naar beneden’. Direct na de eerste
straat links is links een oud schoolgebouw.

H

oogere Burgerschool voor Meisjes (1917), ook wel de
Meisjes HBS genoemd, is een ontwerp van architect
G.C. Bremer en vertoont invloeden van het rationalisme
(Berlage) en het traditionalisme. Tegen de gevels van het
rijksmonument is op meerdere plaatsen eenvoudige terracotta
ornamentiek aangebracht door W.C. Brouwer en in de topgevel
is een medaillon aangebracht van (waarschijnlijk) de godin
Pallas Athene. Er is destijds gebruik gemaakt van een reeds
bestaande plattegrond van architect G. Versteeg. Ondanks
diverse verbouwingen zijn er met name in de hal, de gangen en
het trappenhuis nog oude elementen bewaard gebleven. Zoals
tegelvloeren en gebeeldhouwde kapitelen (zuilbekroning).
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M

edaillon (1917) bevindt zich in de topgevel van het
schoolgebouw en is gemaakt door Philip van Praag. In
het ovale medaillon met lauwerrand een voorstelling
van een vrouw (waarschijnlijk de Griekse godin Pallas Athena)
met attributen in haar handen. De kunstenaar heeft o.a.
gewerkt bij de Arnhemsche Fayencefabriek. Het gebouw is een
ontwerp van architect G.C. Bremer en vertoont invloeden van
het rationalisme (Berlage) en het traditionalisme.

37 | Kunst- en cultuurroute St. Marten / Sonsbeek

We lopen tot het eind van de Verhuellstraat en gaan
dan rechtsaf de Jacob Cremerstraat in. Die lopen we
helemaal uit tot aan het eind. We komen dan weer bij de
Apeldoornseweg waar we linksaf in gaan. Bij de eerste straat
links, de Nijhoffstraat, stoppen we even bij het hoekpand
Apeldoornseweg 70 / Nijhoffstraat 180.

Locatie: Verhuellstraat 7 t/m 27

Locatie: Nijhoffstraat 180 / Apeldoornseweg 70

We lopen weer verder en nemen de eerste straat links, de
Sint Peterlaan. In die straat nemen we de tweede straat
rechts, de Verhuellstraat. Bij de huisnummers 7 t/m 27 aan de
rechterkant stoppen we even.
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W

oonwinkel en beneden- en bovenwoningen (circa
1900-1905) zijn van een onbekende architect en
in 2000 aangemerkt als rijksmonument (zelfs drie
afzonderlijke). Het complex in neorenaissancestijl bestaat
in totaal uit een woonwinkel, vier benedenwoningen en
zes bovenwoningen. In de winkel was bakkerij ‘De Hoop’
gevestigd. Deze naam staat nog steeds in de latei boven het
winkelpand dat verder opvalt door de afwijkende gevel op de
begane grond. Naar zeggen bevindt de vrijstaande bakkerij
zich nog steeds in de achtertuin.

38 | Kunst- en cultuurroute St. Marten / Sonsbeek

34

A

pothekerswoning (rond 1890) bevindt zich op de hoek van de
Nijhoffstraat en Apeldoornseweg. Beide huisnummers, Nijhoffstraat
180 en Apeldoornseweg 70, zijn een gemeentelijk monument en
van een onbekende architect. Apeldoornseweg 70 is het rechterdeel van
een dubbel herenhuis in neorenaissancestijl. De begane grond werd in de
beginjaren gebruikt als apotheek van apotheker Brongersma. Vanaf begin
jaren vijftig tot ongeveer 2015 was apotheek Biermasz er gehuisvest.
Nijhoffstraat 180 is de zijkant van Apeldoornseweg 70. Het heeft een
eigen entree die naar de woning boven de voormalige apotheek leidt.
Boven die entree is vaag een glas-in-loodraam zichtbaar. Dit dateert uit
rond 1950 en is waarschijnlijk gemaakt door Johan Mekkink. Op foto’s uit
1945 en eerder blijkt dat die entree er overigens niet altijd heeft gezeten.
Waarschijnlijk is deze pas rond 1950 aangebracht.
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Daarna stoppen we even bij de buren met de
huisnummers 44 en 46.

Locatie Apeldoornseweg 48

Locatie: Apeldoornseweg 44-46

We vervolgen onze weg op de Apeldoornseweg en
komen nu langs meerdere oude panden, te beginnen bij
Apeldoornseweg 48.
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H

erenhuis (1889) is een rijksmonument in
neorenaissance-stijl van een onbekende architect. Over
het jaartal bestaat geen twijfel, het is rechts onder de
dakrand duidelijk zichtbaar. Het meest opvallende aan het
pand met de asymmetrische voorgevel zijn de lambrequins
(de in hout gesneden gordijnachtige versiering bovenin een
venster), de langwerpige houten panelen onder de dakrand en
de uitbundige topgevel aan de rechterzijde.
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D

ubbel herenhuis (circa 1885-1890) is gebouwd in de
stijl neoclassicisme. Het ontwerp is (vermoedelijk) van
de Arnhemse architecten G.J. van Gendt en C.M.G.
Nieraad. Het gemeentelijk monument vertoont invloeden
van de huizen die in Arnhem zijn gebouwd door de Arnhemse
architect H.W. Fromberg, de zogenaamde Fromberghuizen aan
het Willemsplein (huisnummers 40 t/m 44).
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Het hoekpand met huisnummer 32 is het volgende herenhuis
waar we even stoppen.

37

Locatie: Apeldoornseweg 32

Locatie: Apeldoornseweg 38

We lopen verder en passeren het gemeentelijk monument
op huisnummer 40. Het pand in eclectische stijl uit 1885 is
vermoedelijk een ontwerp van de architecten Van Gendt en
Nieraad. Bij het pand er naast, huisnummer 38, stoppen we
even.

E

erste steen kinderen Bresser (1887) is vanaf de straatkant niet
tot nauwelijks te zien. De witte steen zit op kniehoogte tussen
de ramen van de begane grond van het gemeentelijk monument
aan de Apeldoornseweg. Het pand in eclectische stijl bestaat uit een
bovenwoning (huisnummer 36 rechts) en benedenwoning (huisnummer
38 links en waarschijnlijk destijds een kantoor) en wordt toegeschreven
aan de architecten Van Gendt en Nieraad. Maar daar zijn twijfels
over. Er is wel iets vreemds met het jaartal 1887 op die eerste steen.
Eigenaar van het pand was Hermanus Johannes Bresser. Hij had twee
zonen die beiden op de steen worden genoemd. Franciscus Bernardus
Bresser geboren 24-1-1878, op de steen F.B. Bresser 10 jaar oud. En
Hermanus Johannes Bresser geboren 15-10-1879, op de steen H.J.
Bresser 7 jaar oud. De oudste zoon, dus geboren op 24-1-1878, kan
geen 10 jaar zijn in 1887 (jaartal op de steen).
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H

erenhuis (1886) is gebouwd in Hollandse
neorenaissancestijl en is van een onbekende architect.
Het rijksmonument op de hoek van de Apeldoornseweg
en Sint Marten valt op door de rijk geornamenteerde topgevel
aan de rechterzijde en het torentje aan de linkerzijde. De
topgevel aan de rechterzijde is voorzien van een fronton met
een schelpmotief met daarboven een kleiner fronton met een
obelisk. Het torentje aan de linkerzijde, een dakkapel avant la
lettre, is de bekroning van een houten erker waarbij het deel
boven de bovenste ramen en onder het torentje is voorzien
van bewerkte panelen en klossen.
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We lopen weer verder en passeren huisnummer 26. Hier heeft
in de jaren twintig van de vorige eeuw oud-minister Marga
Klompé gewoond. Zij was geboren in de Rijnstraat 22 en heeft
na de oorlog ook nog gewoond in de Sweerts de Landasstraat
en de Bouriciusstraat. Maar wij lopen hier verder en stoppen
bij huisnummer 22.
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Locatie: Apeldoornseweg 22

Locatie: Apeldoornseweg 30

Bij de buren met huisnummer 30 is, als je heel goed kijkt, een
eerste steen zichtbaar.

E

erste steen M.H. Andreae (1886) bevindt zich op
kniehoogte rechts naast de entree van het pand
Apeldoornseweg 30. Naast de naam staat ook de datum
5-6-1886 op deze eerste steen. Het blijkt hier te gaan om
Metje Helena Andreae, de dochter van Hermanus Antonie
Andreae. Zij is in augustus 1938 op zestig jarige leeftijd
gestorven, in 1886 was ze dus ongeveer acht jaar. Het
huisnummer was destijds 1c.
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H

erenhuis (1889) is een rijksmonument van een
onbekende architect, maar wellicht dezelfde
architect als het naastgelegen pand met huisnummer
20. Het symmetrische pand is gebouwd in eclectische
neorenaissancestijl. Het heeft een opvallende halsgevel met in
de top een obelisk-ornament dat identiek is geplaatst op beide
gevelhoeken van de halsgevel. Het interieur bevindt zich nog
in een behoorlijk originele staat. Rijk uitgevoerde stucplafonds,
op beide verdiepingen zwart marmeren schouwen,
tegelvloeren, ed.
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We zijn nu onderaan de Apeldoornseweg en zien recht voor
ons de spoorbrug. De spoorlijn zelf ligt er al vanaf midden
negentiende eeuw.

41

Locatie: Apeldoornseweg

Locatie: Apeldoornseweg 20

Ook de buren met huisnummer 20 zijn de moeite van het
bekijken waard.

H

erenhuis (circa 1890) valt op door zijn asymmetrische
gevel. Het pand van een onbekende architect is
een rijksmonument en is gebouwd in eclectische
neorenaissancestijl. Het pand is in een nog behoorlijk originele
staat, wel is een torenachtige bekroning met vierzijdige spits
die op de erker heeft gestaan verdwenen. Ook het interieur
bevindt zich nog in een behoorlijk originele staat. Originele
(tegel)vloeren, paneeldeuren, een paar schouwen, ed. zijn nog
aanwezig.
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A

peldoornse Poort (1910-1912) is een spoorbrug met
drie doorgangen die de overgang markeert tussen
de Apeldoornsestraat en de Apeldoornseweg. De
brug in art-nouveaustijl is een ontwerp van architect B.J.
Haitsma Mulier en is een verbreding en verbouwing van de
uit het midden van de negentiende eeuw daterende eerdere
spoorbrug. Opdrachtgever voor deze verbreding en verbouwing
was de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.
De spoorbrug, een rijksmonument, is een van de vier
spoorbruggen in het centrum van Arnhem (Zypse Poort,
Apeldoornse Poort, Hommelse Poort en Velperpoort).
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We lopen weer verder en gaan de eerste straat links in,
de Schrassertstraat. Na ongeveer vijftig meter is links
een doorgang naar een openbare binnentuin genaamd
Boerderijtuin. We gaan hier naar binnen. Let ook op de
muurschilderingen in deze onderdoorgang, bij het volgende
routenummer krijg je daarover meer informatie. In de
binnentuin is rechts tegen de gevel van een woning een
kunstwerk aangebracht.
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Locatie: Sint Marten 8

Locatie: Sonsbeeksingel 40

We gaan voor de spoorbrug links de Sonsbeeksingel in. Het
eerste pand is een dubbel hoekpand, Apeldoornseweg 18
/ Sonsbeeksingel 34, en is een gemeentelijk monument in
neorenaissancestijl uit 1890. Wij gaan hieraan voorbij en
stoppen iets verder bij huisnummer 40.

E

erste steen C.F.W. Nekkers (1886) bevindt zich op
kniehoogte rechts naast de entree van de boven- en
benedenwoning Sonsbeeksingel 39-40. C.F.W. Nekkers
was op de datum van steenlegging, 25 maart 1886, drie jaar.
Het gaat hier om Carolina Frederika Wilhelmina Nekkers,
geboren tussen 5 en 12 oktober 1882. Zij was de dochter
van Hendrik Nekkers die destijds een bierhandel had in de
Mariënburgstraat in Arnhem.
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Z

waaiend meisje (1991) is een vaalrood reliëf van metaal
en stelt een door de lucht slingerende figuur voor. Het is
aangebracht op de gehele witte gevel van een pand aan
de rand van het speelveldje. Op de achtgrond zit als een soort
vlag een muurschildering met geelwitte diagonale strepen.
Het kunstwerk is gemaakt door Ante van der Jagt.
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We waren uit het steegje komend, in de Schrassertstraat
uitgekomen. Hier steken we links over en gaan (weer)
de Marten van Rossemstraat in. Na ruim vijfentwintig
meter is links een onderdoorgang met tegen de zijwanden
muurschilderingen.

Locatie: Schrassertstraat 34

Locatie: Marten van Rossemstraat 40

Als we het kunstwerk voorbij lopen, verlaten we rechts de
binnentuin en komen we in de straat Sint Marten. We houden
rechts aan en lopen verder de straat in. Bij huisnummer 40
gaan we rechts een smal steegje in. We lopen het steegje door
en komen in de Schrassertstraat. Onderweg in dit steegje heb
je meerdere muurschilderingen gezien, blauwe letters met een
witte ondergrond en witte letters met een blauwe ondergrond.
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W

ijkelfjes (2009) zijn muurschilderingen in blauw en
wit die her en der in de hofjes van de buurt
St. Marten te zien zijn. Het project was een
initiatief van woningbouwvereniging Portaal in samenwerking
met enkele basisscholen. Kinderen uit de wijk schreven
gedichtjes die sterk uitvergroot en met zwierige letters in
de muurschilderingen werden aangebracht. De gedachte
erachter was dat deze schilderingen van kunstenaar Sterre
Verbokkem niet vernield of beklad zouden worden, omdat ze
door buurtkinderen geschreven waren. Dit opzet lijkt te zijn
geslaagd.
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M

uurschilderingen (2002-2004) van Carla Braakhuis en
Jaap Wijtenburg zijn op diverse plekken in de buurt
St. Marten terug te vinden. De vrolijke, kleurrijke
schilderingen zijn in opdracht van woningbouwvereniging
Portaal uitgevoerd en zorgen voor een prettige sfeer in de
tussendoorgangetjes.

51 | Kunst- en cultuurroute St. Marten / Sonsbeek

We gaan weer terug de onderdoorgang ‘uit’ en gaan dan
rechtsaf. Aan het eind van de straat komen we weer bij de
Schrassertstraat. Daar gaan we rechts in en zien dan meerdere
gevels met gekleurde decoraties.
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Locatie: Schrassertstraat

Locatie: Marten van Rossemstraat 40

Als we iets verder in deze onderdoorgang lopen komen
we in een binnentuin. Hier zien we weer de blauwwitte
muurschilderingen met letters die we eerder ook zagen.

W

ijkelfjes (2009) zijn muurschilderingen in blauw
en wit die her en der in de hofjes van de buurt St.
Marten te zien zijn. Het project was een initiatief
van woningbouwvereniging Portaal in samenwerking
met enkele basisscholen. Kinderen uit de wijk schreven
gedichtjes die sterk uitvergroot en met zwierige letters in
de muurschilderingen werden aangebracht. De gedachte
erachter was dat deze schilderingen van kunstenaar Sterre
Verbokkem niet vernield of beklad zouden worden, omdat ze
door buurtkinderen geschreven waren. Dit opzet lijkt te zijn
geslaagd.
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K

leuren- en decoratieplan (2012-2014) van Kim van
Savooyen is in diverse straten in de buurt
St. Marten (onder andere de Schrassertstraat en
de Van Hasseltstraat) tegen de gevels van met name de
appartementen en met instemming van de wijkbewoners
aangebracht. De kleuren en decoraties vervangen het in 1994
uitgevoerde kleurenplan van Wim Korvinus en Mirjam Bakker.
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Direct naast huisnummer 4 ligt wijkcentrum De Nieuwe
Hommel, ons eindpunt. Maar voordat dit echt het eindpunt is
gaan we eerst nog links van het wijkcentrum de openbare tuin
in, Het Hommelveldje.

Locatie: De Wiltstraat 4

Locatie: De Wiltstraat 6

We gaan nu richting de laatste paar objecten van de kunsten cultuurroute St. Marten / Sonsbeek. We vervolgen
de Schrassertstraat tot het eind en gaan dan links de
Nijhoffstraat in. Daarna nemen we de eerste weg rechts, dit is
De Wiltstraat. Na vijftig meter zie je rechts tegen de zijgevel
van het pand met huisnummer 4 ‘LE GARAGE LADA’.
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L

E GARAGE LADA (rond 2017) staat er prominent op de
zijgevel van het pand De Wiltstraat 4. In het pand, dat is
gebouwd in 1968, heeft jarenlang autobedrijf J. de Bruin
& Zn. gezeten. Het garagebedrijf was gespecialiseerd in het
automerk Lada en legde zich later toe op de reparatie van
oldtimers. In 2016 is het pand eigendom geworden van Theo
de Rijk, tevens de eigenaar van de Walburgiskerk en het oude
De Gruyterpand aan de Hommelseweg. Hij heeft het pand
laten restaureren en de geveltekst in cortenstaal bedacht.
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H

ommelveldje (2014) heeft meerdere beelden die zijn
gemaakt door de in 2020 overleden houtkunstenaar
(woodcarving) Gert-Jan Dunnewold. Het houten
Vikingschip en de gigantische kleurpotloden stelen de show.
De speeltoestellen bevinden zich in een slechte staat.
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N

a het laatste item, zie onderstaande foto en beschrijving, is de
kunst- en cultuurroute St. Marten / Sonsbeek hiermee ten einde.
We hopen dat je er van genoten hebt! Als je zin hebt gekregen in
een lekker kopje koffie na deze wandeling, ben je welkom in het petit
café van wijkcentrum De Nieuwe Hommel.

Colofon
Tekst:
Theo Brink, Elsebeth Hoeven
Fotografie:
Theo Brink

Locatie: De Wiltstraat 6

Route testers:
Christien Leicht, Jomar Post
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Vormgeving:
Marcel Freriks, Rozet
Drukwerk:
Ascend, Arnhem
Deze route kwam tot stand dankzij steun van
Kunst 55Plus Rozet, Stichting Kunst in de Publieke Ruimte
Arnhem en wijkvereniging St. Marten / Sonsbeek.

M

uurschildering Hommelveldje (2004) is bij
binnenkomst van speeltuin Het Hommelveldje rechts
tegen de wand van wijkcentrum De Nieuwe Hommel
aangebracht. Over een lengte van circa twintig meter is
in pasteltinten een sprookjeslandschap aangebracht van
kleurrijke fantasiedieren. De muurschildering (in een zeer
slechte staat) is ongeveer tegelijkertijd aangebracht met de
andere kleurrijke muurschildingen van Carla Braakhuis die te
vinden zijn in de diverse tussendoorgangetjes in de buurt.
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1. Tegelontwerp viaduct
2. Meisjeskoppen
3. De Gruyter tegels
kruidenierswinkel
4. Tuf van Vuuren
5. Maarten van Rossum te paard
6. Parkeergarage Hommelseweg
7. Zonder titel
8. H. Knuvelder
9. O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis
10. Eerste steen Onze Lieve
Vrouwekerk
11. Glas-in-loodramen Oude- en
Nieuwe Testament
12. Christelijke reliëfs
13. Vensters
14. Schoolgebouw
15. Schijnspant school XVII
16. Herinneringssteen
17. Zweet des Aanschijns
18. Delfts Blauwe raambogen
19. Art-nouveau trapgevels
20. Leeuwenkoppen
21. Jozef en Maria
22. Buitenbeeld
23. Eerste steen Woningbouwver.
voor Ambtenaren
24. A thing with distinct and
independent existence

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Heidemijflat
Gevelplastiek
Kantoorgebouw
Bouwbeeldhouwwerk
Eerste steen Heidemaatschappij
Buste dr. H.J. Lovink
Hoogere Burgerschool voor
Meisjes
Medaillon
Woonwinkel en beneden- en
bovenwoningen
Apothekerswoning
Herenhuis
Gemeentelijk monument
Eerste steen kinderen Bresser
Herenhuis
Eerste steen M.H. Andreae
Herenhuis
Herenhuis
Apeldoornse Poort
Eerste steen C.F.W. Nekkers
Zwaaiend meisje
Wijkelfjes
Muurschilderingen
Wijkelfjes
Kleuren- en decoratieplan
LE GARAGE LADA
Hommelveldje
Muurschildering Hommelveldje

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