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Arnhem-West, dit is het gebied waarin de 
wijken Heijenoord / Lombok en Klingelbeek 
e.o. liggen. De benaming Arnhem-West is 

al een groot aantal jaren geleden aan dit gebied 
gegeven. Onder andere het boek ‘Rondom Den 
Brink’ van Hans Kooger uit 1987, een aanrader 
om te lezen, gebruikt deze benaming voor dit 
grote gebied dat, gemakshalve, ten zuiden van 
de Amsterdamseweg ligt. Maar ook daarvoor 
werd de benaming Arnhem-West al gebruikt en 
Volkshuisvesting Arnhem hanteert deze naam ook 
al jaren voor dit gebied. De twee wijken treden 
tegenwoordig regelmatig gezamenlijk op onder 
de naam Arnhem-West. Onder deze naam is er 
een gezamenlijke website en ook een gezamenlijk 
wijkblad (Langs Rijn en Rails).  
 
Het gebied is vrij uitgestrekt, Het Dorp én 
het voormalige KEMA-terrein én een deel van 
landgoed Mariëndaal vallen er ook onder.
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De wijk Heijenoord / Lombok is in 
verschillende perioden ontwikkeld. Lombok 
is eind negentiende begin twintigste 
eeuw gebouwd. De naam Lombok is een 
verwijzing naar een strafexpeditie van het 
Nederlands-Indische gouvernement tegen 
de Balinezen op Lombok in 1894 en de 
buurt kent veel Oranjegezinde straatnamen 
zoals Wilhelminastraat, Oranjestraat, 
Sophiastraat en Mauritsstraat.
Heijenoord is op diverse plaatsen veel ouder 
dan Lombok, maar heeft ook een groot 
aantal zogenaamde jaren dertig woningen. 
Het gebied Brouwerijweg en omgeving, ook 
wel oud-Heijenoord genoemd, hoort ook 
bij de wijk. In dit gebied vestigden zich in 
de tweede helft van de negentiende eeuw 
meerdere bedrijven, zoals de Arnhemsche 
Bandfabriek, brouwerij De Kroon, 
Machinefabriek Thomassen en later, kort na 
1900, de Arnhemsche Fayencefabriek.
De naam Heijenoord kent een lange 
geschiedenis. In de veertiende eeuw was er 
al een landgoed Heidenoord dat bestond uit 
Groot-Heidenoord en Klein-Heidenoord. In 
1858 werd in het gebied Huis Heijenoord 
gebouwd dat in WOII door brand verloren is 
gegaan.

De spoorlijnen Arnhem-Nijmegen en 
Arnhem-Utrecht en het naastgelegen 
spoorwegemplacement snijden de wijk 
doormidden. Heijenoord ligt noordelijk van 
dit emplacement, Lombok ligt ten zuiden 
er van.

Een aanrader om meer over de wijk te 
weten te komen is het boekje ‘Heijenoord 
en Lombok’ van Jan Vredenberg uit 2005 uit 
de Arnhemse Monumentenreeks.
De wijk Heijenoord / Lombok bestaat uit 
drie buurten:
• Heijenoord. Er wonen ongeveer 1.200 

personen in circa 525 woningen. Van 
deze woningen is ruim 90% van voor 
1950;

• Brouwerijweg en omgeving. Deze buurt 
telt ruim 1.100 inwoners die in iets 
meer dan 600 woningen wonen. Deze 
woningen zijn ongeveer voor 2/3 deel van 
voor 1950;

• Lombok telt bijna 1.600 inwoners die 
in ongeveer 850 woningen wonen. 
Ongeveer 30% van deze woningen is van 
voor 1900 en ongeveer 35% is gebouwd 
tussen 1900 en 1925.

 
In de wijk staan meerdere rijksmonumenten 
en ruim 210 gemeentelijke monumenten. 
Nagenoeg al deze gemeentelijke 
monumenten zijn tussen 1997 en 1998 
als gemeentelijk monument aangewezen 
en staan in Lombok in het vierkant 
Oranjestraat, Zuidelijke Parallelweg, 
Zwarteweg en Alexanderstraat. De 
betreffende woningen zijn tussen 1890 en 
1910 ontworpen door meerdere Arnhemse 
architecten (W.G. Welsing, G. Versteeg, 
E.B.W. Rademaker, V.G.A. Bosch en F.K. 
Ozinga). Een opvallende ‘bewoner’ van 
Lombok is het rijksmonument en voormalige 
gevangeniscomplex de Koepelgevangenis 
Arnhem. Op pagina 63/64 komt dit 
uitgebreid aan de orde.

De wijk Klingelbeek e.o. bestaat uit de buurt 
Klingelbeek, Het Dorp en het Arnhemse 
deel van landgoed Mariëndaal. Het Dorp is 
bekend van de televisie inzamelingsactie in 
1962 en wordt momenteel getransformeerd 
tot een toegankelijke, inclusieve wijk waar 
mensen met en zonder beperking samen 
leven in een prettige, duurzame en groene 
omgeving.
De buurt Klingelbeek ligt tussen de 
Utrechtseweg en de Rijn. Landgoed 
Mariëndaal en Het Dorp liggen ten noorden 
van de Utrechtseweg en worden begrensd 
door de Amsterdamseweg. Ook horen 
een deel van de Rosandepolder en het 
voormalige KEMA-terrein tot de wijk. 
Dit voormalige KEMA-terrein bestaat 
uit het gebied De Hes ten zuiden van 
de Utrechtseweg en het gebied Den 
Brink ten noorden van de Utrechtseweg. 
De Hes wordt in de nabije toekomst 
herontwikkeld tot een modern woon- 
en werkgebied in de natuur. Den Brink 
heet tegenwoordig Arnhems-Buiten en 
in dit gebied zijn meerdere bedrijven 
gevestigd op het gebied van energie, 
certificering en milieutechnologie. De 
sinds najaar 2022 nieuwe eigenaren 
van Den Brink, City Developer-S en 
Perspectieffonds Gelderland, willen dit deel 
van het voormalige KEMA-terrein verder 
ontwikkelen tot een hotspot voor bedrijven 
en talent.

De hele wijk telt ongeveer 1.400 inwoners 
die in een kleine 900 woningen wonen. 

Ruim 1/3 deel van deze woningen is 
gebouwd tussen 1950 en 1970, iets meer 
dan 20% van deze woningen is gebouwd na 
2000.

De wijk kende in het verleden een vijftal 
buitenplaatsen: Hoogstede, Hulkestein, 
Rosande, Ruyven en Klingelbeek. Slechts 
landhuis Klingelbeek, een gemeentelijk 
monument, bestaat nog en was tot enige 
jaren geleden in een vergaande staat van 
verval geraakt. In 2020 is gestart met een 
grote renovatie en wordt het landhuis 
als ‘Villa Klingelbeek’ getransformeerd 
tot een complex met zeven luxe 
wooneenheden. Op het omliggende terrein 
zijn/worden eveneens meerdere moderne 
wooneenheden gerealiseerd. In de wijk 
staan ongeveer tien rijksmonumenten 
en ongeveer evenveel gemeentelijke 
monumenten.

Arnhem-West is uitgestrekt en bestrijkt 
dus twee wijken. Ook komen er op diverse 
plekken flinke niveauverschillen voor. 
De route kan daarom het beste per fiets 
worden gedaan. De route opknippen in 
delen kan natuurlijk ook, en dat kan dan 
goed lopend. Bijvoorbeeld een wandeling 
door het voormalige KEMA-terrein en de 
Rosandepolder, de nummers 1 t/m 24. 
Of alleen een korte route in landgoed 
Mariëndaal, de nummers 82 t/m 87. Of 
alleen de route in de buurt Lombok, de 
nummers 34 t/m 59 + 78.

Hoe dan ook, geniet vooral van dit mooie 
gebied en laat je verrassen door de vele 
kunst en cultuur die er onderweg is te zien.
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De start van de fietsroute is bij de ‘KEMA-rotonde’ aan de 
Utrechtseweg. We fietsen daar rechts Arnhems Buiten in. Als 
de slagboom gesloten is kun je er rechts langs fietsen. Al direct 
zien we aan de rechterkant een soort grote halve cirkel die in 
het water ligt.

Wired (1994) staat in de waterpartij bij de entree van Den 
Brink, het voormalige KEMA-terrein, en voor de ingang 
van het moderne kantoorgebouw. Het grote, bolvormige 

kunstwerk van Nicole Martinot weerspiegelt in de vijver. Onder 
wisselende weersomstandigheden roept het verschillende ervaringen 
op. Het werd onthuld door toenmalig minister van Economische 
Zaken Hans Wijers.

Direct er tegenover staat, eveneens in het water, het volgende 
kunstwerk.

Waternimf (1953) bevindt zich midden in de grote vijver 
schuin tegenover de entree van Den Brink, het voormalige 
KEMA-terrein. Het stenen beeld naar ontwerp van Louise 

Beijerman staat op een grote stapel rotsblokken. Zo is het van verre 
te zien en weerspiegelt het maximaal in het water. De vijver is een 
geschenk van aannemers, die de bouw van meerdere, door architect 
G. Hamerpacht ontworpen gebouwen uitvoerden.
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We slaan voorbij deze waterpartijen links af en draaien na 
het gebouw rechts met de bocht mee scherp naar rechts. Na 
ongeveer 100 meter zien we aan de rechterkant restaurant De 
Kookplaats. Als je het restaurant voorbij bent zie je daar direct 
rechts een vreemde piano die in de nazomer is overwoekerd 
door klimop.

Vleugel der stilte (2000) staat direct naast horecagelegenheid 
‘De Kookplaats’ op Den Brink. De witte pianovleugel wordt 
langzaam overwoekerd door de klimop, terwijl de slanke 

witte figuur de vleugelklep openhoudt. Het kunstwerk werd na de 
kunstmanifestatie ‘Busy Flows of Art’ aangekocht en is een ontwerp 
van Marinus Klap. De horecagelegenheid zelf is het oude voormalige 
bedrijfsrestaurant van de KEMA. Het is een gemeentelijk monument 
en dateert uit 1952.

We fietsen verder en zien dan links een oud gebouw, het De Zoeten 
Laboratorium.

Het De Zoeten Laboratorium, een voormalig machinegebouw, 
is gebouwd in 1936 - 1938 door architect H. Fels in 
samenwerking met architect R. Schoemaker. Het is gebouwd 

in de stijl van de Nieuwe Haagse school vermengd met invloeden 
van het expressieve baksteenfunctionalisme van architect W. Dudok. 
In de 2e helft jaren 40 en 2e helft jaren 50 hebben er uitbreidingen 
van het gebouw plaatsgevonden. Sinds 1966 wordt het De Zoeten 
Laboratorium genoemd, naar KEMA-directeur G. de Zoeten, 
die tevens bekend stond als de geestelijke vader van de diverse 
laboratoria. Het pand is een rijksmonument.
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Rechts naast het De Zoeten Laboratorium is het 
kortsluitingslaboratorium. Indien het toegangshek open is kun 
je naar rechts naar de overdekte entree waar een plaquette 
hangt.

Herinneringsplaquette kortsluitlaboratorium II (1958) 
werd onthuld door ZKH Prins Bernard bij de opening van 
het KEMA kortsluitingslaboratorium II. Er was ook een 

kortsluitlaboratorium I, een rijksmonument. Deze dateert uit 1938, 
werd tijdens WOII zwaar beschadigd en was in 1950 weer in gebruik 
genomen. De plaquette verwijst hier ook naar. In 1966 werden beide 
laboratoria vernoemd naar de in 1965 overleden prof. G. de Zoeten.

We gaan weer terug door dat hek vervolgen onze weg linksaf. We 
blijven nu circa 100 meter min of meer rechtdoor gaan en draaien 
langzaam bult-op rechts met de weg mee. Als je nu naar boven 
kijkt zie je boven je de KEMA-toren uitsteken. Indrukwekkend. Je 
gaat onder een verbindingsbrug door en je ziet dan links voor je een 
vreemd object in de lucht steken. Als je nog iets doorrijdt en links 
het dak van de parkeergarage op gaat zie je het object van de andere 
kant.

Inter-action (1993) is onderdeel van de parkeergarage op Den 
Brink, het voormalige KEMA-terrein. Het kunstwerk Frans de Boer 
Lichtveld en Marja Velsen begint bij de ingang van de parkeerplaats 

beneden en loopt door tot bovenop het parkeerdek. De twee grote 
gebogen elementen zijn gebaseerd op de diameter van de cirkel op 
het parkeerdek. Het is een kleurig visueel ankerpunt. Onder de eerste 
loopbrug (die de beide gebouwen met elkaar verbindt) is rechts 
op het dak van de parkeergarage het bovenste gedeelte van het 
kunstwerk goed te zien.
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We verlaten het dak van de parkeergarage en vervolgen onze weg. 
Maar direct na het gebouw links (B50), vóór het hek, zetten we 
de fiets even neer en lopen we kort langs de raampartij van dart 
gebouw. Als je in de hoek links naar binnen kijkt zie je prachtige 
glas-in-loodramen.

Trappenhuisvensters (1952) bestaat uit drie langwerpige glas-in-
loodramen die in de voorgevel van het oude hoofdkantoor van de 
KEMA waren aangebracht. 

De ramen hingen in het trappenhuis van het gebouw en waren 
door hun grootte, circa zes meter hoog en samen ruim een meter 
breed, van binnenuit op drie verdiepingen zichtbaar. De door P. 

Hofman gemaakte raampartij was een geschenk van de aandeelhouders 
ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan van KEMA. Tijdens de 
sloop van het gebouw begin jaren negentig werden de ramen, bestaande 
uit drie keer zes is 18 glas-in-loodpanelen, zorgvuldig verwijderd en in 
opslag genomen. Sinds een jaar of vijf zijn ze weer zichtbaar, nu in het pand 
van DNV (B50) op het voormalige KEMA-terrein, tegenwoordig Arnhems-
Buiten. Op de zeer rijk gedecoreerde ramen zijn vele voorstellingen 
aangebracht. Op de foto staat slechts de bovenste horizontale rij met de 
beeldmerken in mandala-vorm van de KEMA en VGEN en het wapen van 
Arnhem.

We gaan weer terug naar de fiets en rijden door het hek verder. Normaal 
gesproken is dat hek overdags altijd open, sowieso voor lopend en 
fietsend verkeer. Na een paar meter zie je links een grasveld met vijver en 
fontein. Aan de buitenrand daarvan staat een onopvallend beeld. 
Indien het hek gesloten is gaan we een stukje terug, nemen de eerste 
weg links en rijden door tot de splitsing van vijf wegen. We zijn dan 
bij routenummer 13 en vervolgen vanaf dat moment de route rechts 
afslaand verder. Als je hier naar links gaat kun je nog naar de gemiste 
routenummers 8 t/m 12.

Moeder en kind (1964) is een geschenk van het personeel bij 
het afscheid van KEMA-directeur prof.dr.ir. J.C. van Staveren. 
Kunstenaar Marius van Beek heeft zijn persoonlijke visie op 

de godin Hestia (godin van de huiselijkheid) tot uitdrukking gebracht. 
De fakkel die ze draagt, heeft hij vervangen door een kind.
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Rondom het grasveld is ook nog een kunstwerk aangebracht, 
een zogenaamde landart dat meegolft met het terrein.

Landart of omgevingskunstwerk van Piet Slegers bestaat uit 
vlak boven de grond geplaatste lange, gebogen buizen. De 
buizen sturen, het licht weerkaatsend, de blik naar het gebouw. 

Gezamenlijk vormen de buizen een horizontale boog rondom de 
vijver. Ze zweven op een bed van keien. Het kunstwerk staat op Den 
Brink, het voormalige KEMA-terrein, bij het grote grasveld dicht bij 
het moderne kantoorgebouw. 

We volgen de weg verder en maken een bocht naar rechts. Rechts 
zien we dan een vrij groot grasveld met een zonnewijzer in het 
midden en daar achter een gebouw.

Het Kantine- en cursistengebouw dateert uit 1950 en toont 
invloeden van de Delftse Schoolstijl. Het rijksmonument is 
ontworpen door G. Hamerpagt, de bedrijfsarchitect van de 

KEMA. In het kantine- en cursistengebouw waren een ontvangst/
restaurantzaal en een personeelsrestaurant ondergebracht. Beide 
waren tamelijk luxueus vormgegeven. Ook waren er twee slaapzalen 
voor de huisvesting van cursisten. De materiaalkeuze van het 
gebouw is afgestemd op de overige gebouwen op het terrein, 
hierdoor is er een architectonische samenhang gecreëerd. In zijn 
vormentaal onderscheidt het gebouw zich echter van de andere.
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Voorbij het grasveld loopt er rechts een weg die naar dat 
gebouw gaat. We gaan daar naar toe en kijken aan de linkerzijde 
bij de entree naar binnen. Omhoogkijkend zie je in twee 
tussendeuren mooi geëtst sierglas.

Geëtst sierglas (1950) in gebouw B38, het voormalige Kantine- 
en cursistengebouw van de KEMA. Het sierglas is te zien in de 
bovenlichten van de tochtpuien van de hal van het pand. In 

de hoogstwaarschijnlijk door kunstenaar P. Hofman gemaakte ramen 
zijn afbeeldingen aangebracht van de diverse gebouwen die eind 
jaren dertig op het KEMA-terrein zijn neergezet. Het Kantine- en 
cursistengebouw dateert uit 1950 en toont invloeden van de Delftse 
Schoolstijl. Het rijksmonument is ontworpen door G. Hamerpagt, de 
bedrijfsarchitect van de KEMA. In het kantine- en cursistengebouw 
waren een ontvangst/restaurantzaal en een personeelsrestaurant 
ondergebracht. Beide waren tamelijk luxueus vormgegeven. Ook 
waren er twee slaapzalen voor de huisvesting van cursisten.

We gaan weer terug en vervolgen naar rechts rijdend onze weg. Na 
ongeveer 50 meter zie je links een groot gebouw.

Het voormalige Voorlichtingsgebouw van de KEMA is gebouwd 
in 1936-1938 naar een ontwerp van bedrijfsarchitect G. 
Hamerpagt. Het pand is gebouwd in de stijl van de Nieuwe 

Haagse School, vermengd met invloeden van het expressieve 
baksteenfunctionalisme van architect W. Dudok. Na de oorlog is 
het pand met een verdieping verhoogd en aan de noordoostelijke 
zijde uitgebreid. De KEMA was ook belast met veiligheidsonderzoek 
van huishoudelijke toestellen. In het voorlichtingsgebouw vond het 
praktische onderzoek hiervoor plaats, in het gebouw waren o.a. een 
leerkeuken, een waslokaal, een droogkamer en een strijkkamer. Het 
pand is een rijksmonument.
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We gaan weer verder en komen dan bij een splitsing van vijf 
wegen. Middenin staat een lichtmast.

Lichtzuil met slaglicht (1938) bestaat uit drie lichtpunten. Op een 
stenen voetstuk staat de spreuk ‘Onderzoek brengt licht’. De zuil 
naar ontwerp van Henk Fels, een rijksmonument, staat op een 

rotonde van kleine wegen op ongeveer honderd meter afstand achter 
de entree van Den Brink, het voormalige KEMA-terrein. Het is een 
geschenk van 82 personeelsleden; zij hadden daarvoor 0,4% van hun 
jaarsalaris afgestaan. De Bataafse Aannemings Maatschappij (BAM) 
heeft de lichtmast gebouwd.

We rijden verder en slaan linksaf richting de uitgang van dit deel van 
het voormalige KEMA-terrein en komen weer terecht bij de KEMA-
rotonde. We nemen de 2e afslag, dit is de Schutterij, draaien bij de 
splitsing naar rechts met de weg mee en gaan daarna direct rechtsaf. 
Het gebied waar je nu in rijdt is voormalig KEMA-terrein De Hes. We 
volgen de weg tot ‘onderaan’ en zien dan recht voor ons iets wits 
in het grasveld staan. Maar het is niet meer zoals de foto aangeeft, 
vandalen hebben het vernield.

Polsstokhoogspringer (2000) werd door de medewerkers van het 
park als favoriet verkozen tijdens de kunstmanifestatie ‘Busy 
Flows of Art’. Het werd aangekocht door de KEMA en op De 

Hes geplaatst. Het witte beeld is vanaf de Utrechtseweg goed te 
zien. Kunstenaar Frans Gerritsen was erg blij met de aankoop. Hij 
was jarenlang hovenier op het terrein en had het beeld ontworpen 
voor zijn werkomgeving. 
Maar vandalen hebben het kunstwerk medio 2021 vernield. Slechts 
de onderste delen van de benen resteren nog. Een creatieveling heeft 
er een soort oranje snavels op gezet.
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Voor het grasveld nemen we nu de 1e afslag links, dit is de 
Hesweg. Na ongeveer 50 meter zien we links een soort houten 
brug over de sloot liggen.

Waterbridge (2020) is een kunstwerk dat was te zien bij de 
buitenbeeldenroute ‘Alles is hier’ op De Hes, onderdeel van 
het voormalige KEMA-terrein. De opvallende brug over de 

beek is een ‘ontmoetingsplek op anderhalve meter afstand’ en is 
door kunstenaar Rob Sweere gemaakt van hout- en plantmaterialen. 
Het kunstwerk heeft eerder ook tijdelijk voor ziekenhuis Rijnstate 
gestaan. 

Kort daarna zien we links een onopvallend beeld tussen de bomen 
staan. Let overigens ook op de tuin die achter dat beeld ligt. 
Deze Japans-achtige tuin is een ontwerp van tuinarchitect Pieter 
Blaauboer.

Vogel (2000) is een slank, stenen beeld dat verstilt en één met 
de natuur tegenover het grote grasveld op De Hes staat. Het 
beeld is tijdens de kunstmanifestatie ‘Busy Flows of Art’ door 

Jozef Kemperman gemaakt en na afloop door de KEMA aangekocht.
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Iets verderop rechts van de weg en vòòr de weg naar rechts 
staat een compact beeld dat vaak door vandalen op z’n kant 
wordt gelegd.

Split Heads (2000) is letterlijk een beeld met een gespleten 
hoofd. Het kunstwerk van Garrison Machinjili is tijdens de 
kunstmanifestatie ‘Busy Flows of Art’ aangekocht. Het beeld 

staat aan de rand van het grote grasveld op De Hes, onderdeel van 
het voormalige KEMA-terrein. 

Precies tegenover dit beeld vervolgen we onze weg met rechts een 
parkeerplaats en komen dan snel uit bij een somber jaren 60 gebouw 
waar sinds een paar jaar Popcentrum Jacobiberg is gevestigd. Hier 
zijn twee kunstwerken te zien.

Vijftien glazen delen (1982) staat voor gebouw H01 op De Hes 
en is een ontwerp van Ubbo Scheffer. Het kunstwerk met 
vijftien glazen vlakken was een geschenk van het personeel 

ter gelegenheid van het afscheid van KEMA-directeur ir. J.H. Bakker. 
Begin 2020 zijn drie glazen vlakken, waarschijnlijk door een auto, 
volledig vernield.
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Vlucht moderne meeuwen (1963) staat links van de ingang van 
gebouw H01 op De Hes, onderdeel van het voormalige KEMA-
terrein. Het is eigendom van ingenieursbureau Cumae. Het 

kunstwerk van Piet Slegers verkeert in slechte staat. 

Vroeger kon je doorsteken naar het KEMA-terrein in de 
Rosandepolder maar dat kan nu niet meer. We moeten nu weer 
terug, gaan vòòr het beeld van de polsstokhoogspringer rechts naar 
‘boven’ en slaan helemaal bovenaan rechtsaf de Schutterij op. Dit is 
een flink dalende weg. Halverwege zien we links langs de weg een 
oude gevechtskoepel.

Kazemat (1e helft jaren 50) is een in beton gegoten gevechtskoepel 
die onderdeel was van de IJssellinie, een verdedigingslinie tijdens 
de Koude Oorlog. Die IJssellinie voorzag er in dat in geval van 

dreiging van een Russische invasie, een groot gebied tussen Nijmegen en 
Kampen onder water kon worden gezet. Op strategische punten langs 
deze linie waren kazematten geplaatst. Dit waren permanent bemande 
gevechtsbunkers die voorzien waren van luchtdoelgeschut en mitrailleurs. 
Deze bunkers bestonden uit versleten Amerikaanse Shermantanks waar 
beton omheen werd gegoten. Alleen de koepel stak boven het beton uit 
en kon gedraaid worden. In 1964 werd de IJssellinie opgeheven en werd 
de NAVO-verdedigingslinie verplaatst naar de grens met Oost-Duitsland. 
Maar in het landschap bleven meerdere van deze kazematten staan. In 
Meinerswijk staan er ook nog een paar.
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We vervolgen de nog steeds dalende weg en slaan onderaan 
rechtsaf, dit is de Klingelbeekseweg. We gaan daarna direct 
naar links en rijden dan het terrein van KEMA DNV-GL op. 
Meestal kun je doorrijden tot aan de slagbomen. Daar staat een 
buste van een voor de KEMA belangrijk persoon.

Borstbeeld professor J.C. van Staveren (1964) staat bij de ingang 
van het terrein van KEMA DNV-GL kort voor de slagbomen. 
Het personeel van het elektriciteitsbedrijf zamelde het geld 

voor het kunstwerk in. Van Staveren was de eerste directeur van 
de KEMA en werkte tot 1964, hij was toen 75 jaar, bij het bedrijf. 
Het door Willy Mignot gemaakte borstbeeld stond tot 2018 op een 
andere, door Van Staveren zelfverkozen plek: langs de weg naar het 
restaurant en met het gezicht naar het kantoor. De professor wilde 
op deze wijze al zijn gasten begroeten. Ook was de plek ingebed 
in het groen. Dit was belangrijk voor Van Staveren, die veel heeft 
gedaan voor het behoud van de bomen in het park. 

Voorbij de receptie zijn nog twee kunstwerken te zien. Een slagboom 
houdt je daar tegen. Je kunt wel aan de receptie vragen of je die 
twee kunstwerken even zou mogen bekijken. Je hebt 50% kans dat 
je toestemming krijgt. Het 1e kunstwerk ligt een kleine 50 meter 
achter de receptie links in het gras. Het 2e kunstwerk hangt tegen 
de wand van het pand dat daar weer achter ligt.

Barende vrouw (1973) steekt met haar ronde vrouwelijke vormen 
fraai af in een omgeving vol strakke technische installaties. Het 
abstracte beeld van Ubbo Scheffer is van cortenstaal en was 

een geschenk van bouwbedrijf BAM aan de KEMA. Het kunstwerk 
staat op Rosande bij gebouw R12 (Gate 3). 
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Plaquette van professor G. de Zoeten (1966) hangt naast 
de toegangsdeur van gebouw R12 (Gate 3) op de Rosande. 
Professor G. de Zoeten was directeur van de KEMA én 

pionier op het gebied van kortsluitproeven. De bronzen plaquette 
is meeverhuisd van de noordkant van het terrein, waar de oude 
laboratoria stonden, naar de huidige plek, het nieuwe De Zoeten-
laboratorium. 

We gaan terug en verlaten het terrein van KEMA DNV-GL. We slaan 
daar linksaf en gaan circa 50 meter verderop links de Rosandepolder 
in. We volgen die weg en draaien in de bocht mee naar rechts. We 
volgen de weg verder langs de woonboten en stoppen bij nummer 
28. Rechts is daar een paardenkraal, aan de buitenrand er van staat 
een bronzen object.

Ontmoeting (2014) staat aan de rand van een kraal in de 
Rosandepolder. Het beeld van cortenstaal is twee bij drie 
meter groot met daarop een uitbeelding van een paard en een 

meisje. Het kunstwerk is gemaakt door Annemarie Noorderberg. 
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We gaan dezelfde weg nu terug en verlaten de Rosandepolder. 
We komen dan weer uit op de Klingelbeekseweg. We gaan 
rechtsaf en fietsen KEMA DNV-GL voorbij en houden rechts 
aan. Al snel zien we aan de rechterkant vòòr huisnummer 71 
nog een kazemat. Het pand daartegenover, huisnummer 134, is 
een rijksmonument. Maar wij gaan een eindje verder en zien aan 
de linkerkant bij huisnummer 90 een kleine eerste steen.

Eerste steen Klingelbeekseweg 90 (1884) is rechts naast de voordeur 
aangebracht en heeft als tekst ‘E.M.B. Oud 6 jaar 26-7-1884’. De 
betekenis van de letters E.M.B. is niet meer te achterhalen. Wel is 

bekend dat het pand in het verleden huisnummer 32 had, er heeft dus 
een omnummering plaatsgevonden. In 1932 heeft ene J.G. ter Braak 
het pand met huisnummer 32 verbouwd en is er een kruidenierswinkel 
begonnen. In 1951 adverteert hij daarmee met als huisnummer 90 en in 
1954 adverteert er op Klingelbeekseweg 90 een levensmiddelenzaak onder 
de naam G.A. v.d. Beld. Deze v.d. Beld heeft ook een levensmiddelenzaak 
in de Beethovenlaan, Breitnerstraat en Turfstraat. De voorgevel van 
het pand is in de loop der jaren meerdere keren verbouwd. De huidige 
voorgevel, waarschijnlijk de vierde, is hetzelfde als de voorgevel van vòòr de 
verbouwing in 1932. 

We vervolgen onze weg en zien dan rechts veel bouwactiviteiten op 
het voormalige landgoed Klingelbeek.

Huis Klingelbeek bestaat al vanaf het begin van de achttiende eeuw 
maar heeft pas rond 1870 ongeveer zijn huidige vorm gekregen. Het 
huis werd omgeven door een groot park waarin een koetshuis en een 

orangerie met tropische planten. De Duitse paters van de orde der Oblaten 
van Maria vestigden zich in 1903 op het landgoed, waarna in 1920 het 
landgoed werd overgenomen door de Utrechtse fraters van O.L. Vrouwe 
van het H. Hart. Tijdens WOII werd het landgoed gebruikt door de Duitse 
bezetter. Na de oorlog werd het huis hersteld en hielp De Nederlandse 
Heidemaatschappij met de herbeplanting van het park. De Utrechtse 
fraters verlieten het huis in 2010 waarna het in 2015 werd gekocht door 
Schipper Bosch projectontwikkeling. Deze heeft het initiatief genomen tot, 
zoals in de inleiding al werd aangegeven, renovatie en transformatie van 
het gemeentelijk monument. 
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We vervolgen onze weg weer en een paar honderd meter verder 
gaat de Klingelbeekseweg links naar boven, maar wij gaan in 
het verlengde verder in de Hulkesteinseweg. Het 1e pand rechts 
is Hulkesteinseweg 35.

Villa De Peppel is omstreeks 1895 gebouwd in een gemengde 
bouwstijl met elementen van de neorenaissance en elementen 
van de chaletstijl. De villa wordt tegenwoordig gebruikt 

als woonhuis met kantoor en behoorde eind negentiende eeuw 
tot een van de eerste villa’s die na de verkaveling van het oude 
landgoed Hulkenstein werden gebouwd. Sinds 2000 is de villa een 
rijksmonument, de architect van de villa is niet bekend. 

We fietsen nu verder de Hulkesteinseweg in. We passeren rechts 
huisnummer 21, deze villa is in 1953 gebouwd naar een ontwerp 
van Gerrit Rietveld en is in 1998 aangewezen als gemeentelijk 
monument. Iets verder bij huisnummer 15 stoppen we even. 

De vier linden (1947) is een gevelsteen welke is aangebracht 
tegen de gevel van de voormalige KEMA ingenieurswoning. 
Of de gevelsteen daadwerkelijk uit 1947 is, is niet helemaal 

duidelijk. Het pand in Delftse Schoolstijl is destijds ontworpen door 
architect G. Hamerpagt.  
Van de hand van Hamerpagt zijn o.a. ook het Voorlichtingsgebouw 
en Kantine - cursistengebouw op het voormalige KEMA-terrein. 
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Nog verder, aan het eind van de Hulkesteinseweg, staat links 
de Hulkesteinflat. Bij het ontwerp daarvan was Rietveld ook 
betrokken. 

Hulkesteinflat (1968), de flat wordt ook wel de Rijnoeverflat 
genoemd, ligt weliswaar aan de Hulkesteinseweg maar heeft 
de entree aan de Utrechtseweg. Het ontwerp van het grote 

flatgebouw met twaalf woonlagen is van de beroemde Nederlandse 
architect Gerrit Rietveld. Het uiteindelijke resultaat heeft hij niet 
meer meegemaakt omdat hij overleed in 1964. Maar het is bekend 
dat hij lopende het project al niets meer wilde weten van het 
beoogde eindresultaat. 

We gaan weer verder en aan het eind van de Hulkesteinseweg zien 
we links op de hoek een opvallend koepeltje.

Rioolgemaal Hulkestein (1979) is een ontwerp van gemeente-
architect C. Pet. Deze architect is o.a. ook betrokken geweest 
bij een uitbreiding van de Buitensociëteit (Museum Arnhem) in 

1969 en de uitbreiding van de Arnhemse schouwburg in 1987. 
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We gaan hier rechtsaf de Utrechtseweg in richting het centrum 
van Arnhem. Bij het 2e pand rechts stoppen we even. 

VILLA REALE (1873) is een ontwerp van de architecten Van 
Gendt. Villa Reale is de naam van het pand. Onder het balkon 
van de eerste verdieping bevinden zich leeuwenkoppen. In 

de jaren dertig tot de jaren negentig was de villa in gebruik door 
het Gelders Blinden Instituut. Tegenwoordig wordt het gebruikt 
als woonhuis met kantoor. Het gebouw in eclectische stijl is een 
rijksmonument. Rechts naast het pand heeft een soortgelijk pand 
gestaan, dit is echter in de jaren negentig gesloopt om plaats te 
maken voor een modern appartementencomplex. 

We volgen de Utrechtseweg verder richting het centrum van 
Arnhem. We blijven hier rechts aanhouden en al snel passeren we 
het gemeentelijk monument Onderlangs 28. Bij huisnummer 25 
stoppen we even.

Padden zitten bovenop de stenen kolommen van het hek dat 
toegang geeft tot de voortuin van de kunstenaars Mark Geels 
en Luigi Pedron. De pad rechts is medio 2021 verwijderd. In 

de voortuin zelf staan nog een paar padden. In de jaren 80 heeft 
er bij de school in de Alberdingk Thijmstraat ook een pad gestaan 
naar ontwerp van Mark Geels, deze is echter sinds een aantal jaren 
verdwenen. 
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We fietsen nu een klein stukje Onderlangs ‘naar beneden’, 
passeren de gemeentelijke monumenten Onderlangs 13 en 14 
en stoppen ter hoogte van het Rijnhotel. Daar steken we de 
straat over, goed uitkijken, en staan voor een electriciteitshuisje 
met een opvallende beschildering.

Streetart-lab (2016) is een project van Alliander waarbij 
elektriciteitskastjes van kleurrijke sjablonen zijn voorzien 
om de omgeving, in dit geval tegenover het Rijnhotel. Bij het 

maken van de sjablonen hebben buurtbewoners geholpen en bij de 
toepassing van de sjablonen heeft kunstenaar Karin van Rijckevorsel 
zich laten inspireren door wat er daadwerkelijk in die kastjes 
gebeurt. In het gebied rondom de voormalige kunstnijverheidsschool 
en latere Cultureel Centrum De Coehoorn zijn ook meerdere 
elektriciteitskastjes voorzien van de bijzondere sjablonen. Jammer 
genoeg worden de kastjes regelmatig ondergekliederd door graffiti-
spuiters. 

We gaan nu aan deze kant van de weg een stukje terug en gaan 
bij de verkeerslichten direct scherp rechtsaf de Utrechtseweg in 
richting het centrum van Arnhem. We fietsen dan door tot links 
huisnummer 174, het tegenwoordige Montessori College.

Montessori College is gehuisvest in een schoolgebouw in de 
Amsterdamse stijl dat in 1925 als Christelijk Lyceum Arnhem 
in gebruik werd genomen. Het gebouw werd ontworpen door 

het duo Evert Jan Rothuizen (1888-1979) en Folkert Wind (1883-1956) 
van architectenbureau BUVANI. In de Tweede Wereldoorlog was het 
ingenieursbureau van de Duitse Luftwaffe erin ondergebracht. Na de 
bevrijding maakten de Canadese en later de Engelse troepen gebruik 
van het schoolgebouw. In 1946 werd het vervuilde en geruïneerde 
pand hersteld en feestelijk heropend. In de school, sinds 2000 een 
rijksmonument, bevinden zich twee gietijzeren plastieken van Joop 
Janssen, twee kunstwerken van Fri Heil, een gedenkplaat Duitse bezetting 
WOII en een plaquette van F.P.LC. van Lingen gemaakt door de kunstenaar 
Johannes Cornelis Wienecke.
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De volgende vijf objecten zijn binnenin het schoolgebouw. 
Wellicht mag je binnen even kijken. Anders is er nog altijd de 
mogelijkheid bij een Open Dag van de school en soms bij Open 
Monumentendagen.

‘Het verlangen van ons naar God’ en ‘De zegen van God naar 
ons’ zijn twee gietijzeren plastieken uit 1953. Ze hangen 
beide aan de wand bij de trap naar de tweede verdieping 

van het Montessori College. Het waren oorspronkelijk delen van 
een deurhek en zijn afkomstig uit de voormalige Van Limburg 
Stirumschool aan de Zijpendaalseweg. De Arnhemse kunstenaar Joop 
Janssen is de maker van de kunstwerken.

Buste van baronesse Van Limburg Stirum (1958) staat op een 
hardstenen plateau in de entree van het Montessori College. 
De baronesse stichtte de eerste Middelbare Meisjes School 

(later mavo) aan de Zijpendaalseweg. De school fuseerde in 1983 
met het Christelijk Atheneum (het Van Lingen College) en verhuisde 
mee naar de Utrechtseweg. Het beeld is gemaakt door Fri Heil.
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Tobias (1957) is de titel van het bronzen beeld dat bovenaan 
de eerste trap staat van het Montessori College. Het door Fri 
Heil gemaakte beeld stelt Tobias voor die afscheid neemt van 

zijn blinde vader Tobit. Het verhaal is gebaseerd op het apocriefe 
bijbelboek Tobit.

Gedenkplaat omgekomenen Duitse bezetting. In het Montessori 
College hangt bovenaan de eerste trap een gedenkplaat ter 
herinnering aan de omgekomen leerlingen en docenten tijdens 

de Duitse bezetting. Hierop staat de tekst van psalm 90 vers 14: 
‘Laetifica nos pro annis quibus vidimus mala’ (Geef ons evenveel 
dagen van vreugde als de jaren van ellende die wij doorstonden).
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Plaquette F.P.LC. van Lingen (1940) ter herinnering aan dominee, 
grondlegger en rector van het eerste christelijke gymnasium 
in Nederland in 1874 in Zetten. In 1908 verhuisde de school 

naar Arnhem. In 1919 werd de naam gewijzigd in het Christelijk 
Lyceum, dat in 1926 naar het pand aan de Utrechtseweg verhuisde. 
De bronzen plaquette is gemaakt door Johannes Cornelis Wienecke 
en bevindt zich links in de entree van het Montessori College, die 
tussen 1983-1997 het Van Lingen College heette.

Voordat we verder fietsen kijken we snel nog even naar de 
tegenoverliggende buren. Dit fraaie pand hoort niet bij Arnhem-West 
maar is een rijksmonument dat na jaren van verloedering in 2022 
weer in oude staat is hersteld. 
We fietsen de Utrechtseweg terug naar het voormalige Sint-
Elisabeths Gasthuis ziekenhuis waar we net ook al langs kwamen.
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39 40 Sint-Elisabeths Gasthuis (1896) heeft gedurende de Slag om Arnhem 
in september 1944 een belangrijke rol gespeeld. Destijds stond 
het ziekenhuis midden in de gevechtszone in de smalle corridor 

tussen de spoorweg en de rivier. In 1893 is gestart met de bouw van het 
ziekenhuis, in 1896 werd het in gebruik genomen. De architect was J.W. 
Boerbooms (1849- 1899) en het is gebouwd in een typerende mengstijl 
waarin zowel neogotische als neorenaissance-elementen zijn opgenomen. 
Het ziekenhuis werd vernoemd naar de heilige Elisabeth van Thüringen. 
In 1995 werd de functie als ziekenhuis opgeheven en werden er na een 
renovatie appartementen in het gebouw gerealiseerd. Het ziekenhuis 
zelf was inmiddels gefuseerd met de andere ziekenhuizen in Arnhem en 
was verhuisd naar de nieuwe locatie Rijnstate aan de Wagnerlaan. In het 
voormalige ziekenhuis, met de status van rijksmonument, hangen in de 
entree drie gedenktekens die herinneren aan de Slag om Arnhem.
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We blijven even voor het ziekenhuis staan en kijken wat 
nauwkeuriger naar het gebouw. In de nok is een beeld van 
Elisabeth van Thüringen te zien. Aan de dakranden en aan de 
rand van de entree zijn waterspuwers te zien. En in het plafond 
van de entree zijn mooie sluitstenen te zien.

Elisabeth van Thüringen (1893) is een kalkstenen beeld in een 
ondiepe nis in de topgevel van het Sint-Elisabeths Gasthuis. 
Elisabeth van Thüringen stierf in 1231 op 24-jarige leeftijd en 

werd vier jaar later in 1235 heilig verklaard. Er zijn na haar dood 
tot in de twintigste eeuw enige honderden ziekenhuizen naar haar 
genoemd.
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41 42 Waterspuwers (1893) kijken onverstoorbaar van onder de 
dakrand naar de omgeving. In totaal zijn het er circa 
twintig. Twee hiervan bevinden zich aan de bovenrand van 

het portiek van de hoofdingang. Binnen in dit portiek zijn als een 
soort sluitstenen vier koppen op elke hoek van het plafond van het 
portiek aangebracht. Het pand in een mengstijl van neogotische en 
neorenaissance-elementen is een rijksmonument en is een ontwerp 
van architect J.W. Boerbooms.
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De volgende drie objecten zijn binnenin het Sint-Elisabeths 
Gasthuis. Normaal kun je daar niet vrij naar binnen, maar 
tijdens Open Monumentendagen of tijdens de Dag van de 
Arnhemse Geschiedenis wordt het pand weleens opengesteld.

Een bronzen Airborne-schild met Pegasus en de tekst: ‘1st British 
Airborne division | 17-25 sept 1944 Arnhem.’ Het object bevindt 
zich in de hal van het voormalige Sint-Elisabeths Gasthuis en is 

in 1946 gemaakt door John Grosman.
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43 44 Een hout met glazen schild waarop een aantal insignes van 
de Airborne-divisies en de tekst: ‘1st British Airborne division 
Arnhem Veterans Club 1944 Lest we forget.’ Het object bevindt 

zich in de hal van het voormalige Sint-Elisabeths Gasthuis.
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Een houten plaquette (1946) met de tekst: ‘In grateful 
recognition of their services to the 1st British Airborne division 
during and after the Battle at Arnhem 17-25 september 1944.’ 

De plaquette bevindt zich in de hal van het voormalige Sint-
Elisabeths Gasthuis.

We fietsen nu het voormalige ziekenhuis voorbij en gaan de eerste 
weg rechts (Zwarteweg) in. We passeren links huisnummer 14 waar 
tijdens de Slag om Arnhem generaal-majoor Urquhart zich verborgen 
hield. Hier tegenover aan de andere kant van de weg zien we de 
achterkant van het voormalige ziekenhuis en een kerk.
Hoe de straat aan haar naam komt is overigens niet helemaal 
duidelijk. Men vermoedt dat het slaat op de zwarte sintels, waarmee 
de straat bij de eerste aanleg in 1893 werd verhard..
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45 46 Kapel van het Sint-Elisabeths Gasthuis is achter de vleugel van het 
voormalige ziekenhuis gesitueerd. De kapel, een rijksmonument, 
is een zogenaamde dubbelkerk, bestaande uit een onderkerk met 

daarboven de eigenlijke kapel. Met de bouw van de door J.W. Boerbooms 
(1849-1899) ontworpen\ kapel werd in 1897 begonnen. In dat jaar werd 
de onderbouw gerealiseerd. In 1904-1905 werd de bovenkapel gerealiseerd 
door architect W.G. Welsing (1858-1942), die hierbij waarschijnlijk het 
ontwerp van J.W. Boerbooms aanhield. In de kapel bevinden zich meerdere 
glas-in-loodramen, waaronder het raam (een groot bovenlicht) Elisabeth 
van Thüringen met wapenschilden. Het is gemaakt door Joseph Stahl 
bij Atelier F. Nicolas en Zonen Roermond. In dit raam is raam o.a. de 
tweekoppige adelaar uit het stadswapen van Arnhem te zien.
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In de Kapel van het Sint-Elisabeths Gasthuis zijn meerdere glas-
in-loodramen aangebracht. Tijdens Open Monumentendagen 
of de Dag van de Arnhemse Geschiedenis zijn deze meestal te 
bewonderen.

Elisabeth van Thüringen met wapenschilden (circa 1905) is een 
glas-in-loodraam dat zich boven de deur bevindt dat vanuit de  
St. Elisabethkapel (een rijksmonument) toegang geeft tot het 

voormalige ziekenhuis Sint-Elisabeths Gasthuis. Het door Joseph 
Stahl gemaakte raam, eigenlijk is het een bovenlicht met meerdere 
ramen, is net als de grote glas-in-loodramen in de kapel gemaakt 
bij Atelier F. Nicolas en Zonen Roermond. In het wapenschild links 
is de tweekoppige adelaar uit het stadswapen van Arnhem te zien, 
het wapenschild rechts is van de aartsbisschop van Utrecht (mgr. 
Henricus van de Wetering, 1850-1929).

We fietsen schuin tegenover de kapel de Nassaustraat in. Direct 
links staat een oude school.
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47 48 Bewaarschool nr. 4 is in 1899 gebouwd naar een ontwerp van 
architect E.B.W. Rademaker. De bouwstijl is een mengvorm van 
gotiek en neorenaissance. Rademaker heeft ook woonblokken 

in Lombok in de Alexanderstraat, Mauritsstraat en Zwarteweg 
gerealiseerd. De voormalige bewaarschool had al vanaf de jaren 80 
een buurthuisfunctie. Het pand, een gemeentelijk monument, is 
eigendom van Volkshuisvesting. Sinds 2011 is het pand in beheer van 
Stichting ‘t Huukske Arnhem-West’. Deze stichting is opgericht door 
een groep wijkbewoners, met als doel een ontmoetingsplek voor 
iedereen en voor de kwetsbare groepen in de wijk in het bijzonder. 
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We fietsen verder in de Nassaustraat en komen dan 
al snel bij een pleintje. Recht voor ons staat een WOII 
herdenkingsmonument.

Remember September 1944 (1987) is een bronzen reliëf met 
daarop een parachute en de John Frostbrug, en daaronder twee 
bronzen gedenkplaatjes met korte teksten. Het monument is in 

1987 onthuld door generaal-majoor Urquhart (commandant van de 
1ste Britse Luchtlandingsdivisie). Het monument was een initiatief 
van een aantal bewoners van de buurt Lombok en memoreert 
de vergeefse poging van de Britse luchtlandingstroepen om via 
Arnhem een doorgang te forceren door de verdedigingslinies van de 
bezetter. Het materiaal voor het kunstwerk was afkomstig uit het 
gebombardeerde Sint-Elisabeths Gasthuis, het ontwerp is van  
Ad van Wordragen.

Links van het pleintje ligt een pand dat in het verleden een badhuis 
is geweest.
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49 50 Badhuis West Arnhem is in 1924 gebouwd naar een ontwerp 
van architect H.B. van Broekhuizen. De Witte School aan de 
Rosendaalseweg is ook een ontwerp van deze architect. De 

meeste huizen hadden in die jaren geen badgelegenheid, het badhuis 
was dus voor de wijkbewoners een grote vooruitgang. Vanaf eind 
jaren 50 werd er steeds minder gebruik gemaakt van het badhuis, 
begin jaren 70 is het toen gesloten. Sinds 1974 fungeert het gebouw 
als verenigingsgebouw van de West Arnhemsche Muziekvereniging. 
Het pand is een gemeentelijk monument. 
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We steken het pleintje over en fietsen naar het eind van de 
Nassaustraat. Daar staat op de middenberm
een ouderwetse reclamezuil.

Peperbus (circa 1910) is een aanplakzuil op de T-splitsing van de 
Oranjestraat met de Nassaustraat. De officiële naam voor de 
zuil (een rijksmonument) is ‘Cilindrische aanplakzuil met helm’, 

maar in de volksmond heet-ie ‘Peperbus’.

We slaan nu linksaf de Oranjestraat in en nemen de 1e afslag rechts, 
de Alexanderstraat. Bij het pand met de huisnummers 37 t/m 43 
bekijken we de gevel goed.
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51 52 Koppen (1903), maar liefst zestien stuks, sieren de gevel van het 
pand in de Alexanderstraat bestaande uit twee beneden- en 
twee bovenwoningen. Boven elk raam en elke deur, behalve de 

ramen onder de balkons, is een gevelsteen aangebracht.



58 | Kunst- en cultuurroute Arnhem-West 59 | Kunst- en cultuurroute Arnhem-West

Direct naast het huis met de zestien koppen ligt de 
Lombokschool

De Lombokschool (1914) werd destijds gebouwd in opdracht 
van de Vereeniging De Christelijke School op Lombok. De 
lagere school is een ontwerp van architect E.J. Rotshuizen, 

de bouw vond plaats door aannemer A.J. Jansen. De inrichting van 
de bestuurskamer werd destijds geschonken door de architect 
voor het verkrijgen van de opdracht. De school heeft tot 1984 
bestaan, toen werd het onderwijs verplaatst naar de nabijgelegen 
Sterrenbergschool. Tegenwoordig is de school een van de locaties 
van het Rijn IJssel College. In het centraal geplaatste torentje in de 
nok hangt ook een schoolbel. Die is kort na 1984 opgehangen in de 
Sterrenbergschool, maar is later weer teruggeplaatst in het torentje 
van de Lombokschool.

Bij het kruispunt iets verderop slaan we linksaf en gaan de 
Wilhelminastraat in. Rechts bij huisnummer 36 stoppen we even.
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53 54 Eerste steen Wilhelminastraat Lombok (1891) bevindt zich 
op kniehoogte van het pand met huisnummer 36. Het 
blok woningen is hoogstwaarschijnlijk gebouwd door de 

filantropische woningbouwvereniging Ons Belang. Op de steen staat 
‘J.M. Hulstein oud 12 jaar 5-11-1891’.
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We rijden de Wilhelminastraat verder uit en gaan aan het 
eind rechtsaf de Utrechtseweg in. Al snel zie je rechts 
bij huisnummer 304 een oude villa die momenteel wordt 
gerenoveerd. 

Direct na dit pand slaan we rechtsaf, dit is de Diependalstraat. Kort 
voor huisnummer 2 zien we in de stoeprand links van de weg een 
oude putdeksel.
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55 56 Putdeksels Arnhemsche Waterleiding-Maatschappij liggen op trottoirs 
door heel Arnhem en zijn gelegd tussen 1884 en 1940. Op de deksels 
staat de naam Compagnie Générale des Conduites d’Eau Liège. Dat 

was de Belgische moedermaatschappij van de Arnhemsche Waterleiding-
Maatschappij, ook wel Compagnie des Eaux d’Arnhem genoemd. Dit 
Arnhemse dochterbedrijf was in 1882 opgericht. In totaal liggen er nog 
circa driehonderd van deze putdeksels op de trottoirs van de oudere wijken 
van Arnhem. De oudste putdeksels hebben als jaartal 1884, hier liggen 
er enige tientallen van. De ‘jongste’ putdeksels hebben als jaartal 1940. 
Op de putdeksels staat ook de tekst ‘Hydrant Systeem Halbertsma’. Dit 
is een verwijzing naar ingenieur Hidde Halbertsma die het systeem van 
waterpompen, -reservoirs en -leidingen had ontworpen. Dezelfde deksels 
maar dan met het woord BRANDKRAAN in plaats van WATERLEIDING en 
met het jaartal 1941 zijn ook op enkele plaatsen in Arnhem te vinden.

Glas-in-loodramen villa Casa Blanca (1923) aan de Utrechtseweg 
304 zijn vanaf de weg goed zichtbaar in de raampartij van de serre 
rechts op de begane grond. In totaal gaat het om zes bovenlichten 

aan de voorkant en vier iets bredere bovenlichten aan de rechter zijkant.  
In de buitengevel van het inpandige trappenhuis aan de achterzijde 
van het pand zijn eveneens uitbundig gedecoreerde glas-in-loodramen 
aangebracht. In de voorgevel van het pand is ook nog mooi ajourwerk 
(decoratie met uitsparingen) zichtbaar. De villa, een gemeentelijk 
monument, is in 1868 gebouwd en heette toen Casa Cara. Kort na 1920 
verandert de naam in Casa Blanca. Ook hebben er diverse verbouwingen 
aan het pand plaatsgevonden. Onder andere is de serre met de art-deco 
bovenlichten in 1923 aangebouwd in opdracht van een nieuwe eigenaar. 
In 1957 is het huisnummer van het pand omgenummerd van 204 naar 
304. Rond die tijd werd ook de KEMA de nieuwe eigenaar van het pand. 
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In Arnhem-West zijn er in totaal circa twintig van deze 
putdeksels te vinden. Verderop in de straat liggen er nog drie, 
waarvan de oudste uit 1884 helemaal bovenaan ligt. Maar wij 
gaan daar niet naar toe maar nemen de eerste weg rechts, de 
Alexanderstraat, en stoppen rechts even bij de huisnummers  
22 en 36 waar bijzondere eerste stenen te zien zijn.
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57 Eerste steen Alexanderstraat Lombok (1893) bevinden zich op 
kniehoogte van de panden met de huisnummers 22-24 en 36-
38. De woningen zijn hoogstwaarschijnlijk gebouwd door de 

filantropische woningbouwvereniging ‘Ons Belang’.  
Op de ene steen staat ‘J.S.M.  B.S.  J.K.T.  F.T.B. 1893’. Op de andere 
steen staat ‘Gelegd door D.W. en G.J. Teunissen 1893’.

We rijden weer verder en nemen de eerste weg links, dit is weer de 
Wilhelminastraat. Halverwege doemt links de imposante poort van 
de Koepelgevangenis op. 
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58 De Koepelgevangenis (1886) is een ontwerp van architect 
J.F. Metzelaar, ingenieur-architect van gevangenissen en 
rechtsgebouwen. Het gebouw, een rijksmonument, was tot 2013 

onderdeel van de penitentiaire inrichting De Berg. De hoofdingang, het zgn. 
poortgebouw, wordt geflankeerd door forse kasteelachtige torens van circa 
dertien meter hoog. Boven de ingang is een fors wapenschild aangebracht 
met in reliëf een afbeelding van de Nederlandse leeuw. De architect 
heeft kort na Arnhem vergelijkbare gevangenissen ontworpen voor Breda 
en Haarlem. Het pand staat al enkele jaren min of meer leeg, maar 
waarschijnlijk in 2023 zal worden begonnen met een grote transformatie 
van het gebouw en het bijbehorende terrein tot een locatie die voorziet in 
functies als wonen en hotelcapaciteit en een openbaar toegankelijke tuin.

63 | Kunst- en cultuurroute Arnhem-West
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De Koepelgevangenis een landmark in Arnhem-West. 
Vanaf 1886 is de Koepelgevangenis een landmark in Arnhem-West. In 
de beginperiode lag het imposante pand naar ontwerp van architect J.F. 
Metzelaar nog nagenoeg alleenstaand in het gebied.

Slechts ten zuiden van het complex stonden enige villa’s aan de 
noordzijde van de Utrechtseweg. Maar in de daarop volgende jaren 
werd het al snel aan drie kanten (noord, oost en zuid) ingesloten door 
woningbouw. In de jaren dertig werd aan de westkant het voormalige 
KEMA-terrein ontwikkeld. Het gevangeniscomplex maakte later deel 
uit van de penitentiaire inrichting De Berg en sloot in 2013 haar deuren. 
Vanaf 2015 is het nog enige jaren een COA opvangcentrum voor 
vluchtelingen geweest en vanaf 2018 is het complex in handen van 
de huidige eigenaar. Deze laat het rijksmonument transformeren tot 
een open stedelijk gebied, waarbij de locatie wordt aangesloten op de 
wijkstructuur en voorziet in een brede mix van functies. Hierbij staan 
het wonen en een hotelfunctie aan een openbare tuin centraal. 

Concreet voorziet het plan in:
• De sloop van tussen 2000 en 2005 gebouwde bijgebouwen;
• De bouw van meerdere stadswoningen aan de zuid- en 

zuidwestzijde en een appartementsgebouw met terraswoningen in 
de noordwesthoek. Deze gevarieerde woningbouw op het terrein 
omsluit drie openbare gemeenschappelijke tuinen;

• De realisatie van een hotel met gevangenisbeleving in de bestaande 
koepel. Met op de begane grond niet alleen een hotelreceptie maar 
ook een restaurant, werkplekken en loungeruimten.

• De ringmuur wordt op een paar strategische plekken geopend 
waardoor het terrein toegankelijk wordt gemaakt voor de nieuwe 
bewoners. Maar ook voor de wijkbewoners voor de openbaar 
toegankelijke binnentuin.

Meerdere partijen zijn betrokken bij de transformatie en de 
omgevingsinrichting van het geheel. Twee daarvan, de EHM Group en 
Ter Steege Gebiedsontwikkeling BV, hebben de voorliggende kunst- en 
cultuurroute door sponsoring mede mogelijk gemaakt.
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In het cellengebouw van de gevangenis, dus in de koepelruimte, 
is op de grond een groot kunstwerk aangebracht. Het is onzeker 
of dit kunstwerk na transformatie van het gebouw behouden 
blijft.
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We fietsen de Wilhelminastraat verder ‘omhoog’ en gaan aan het eind 
naar rechts. Bij het spoorviaduct gaan we linksaf het viaduct over. Aan 
de andere kant van het viaduct gaan we direct links en dan direct weer 
naar rechts de Gentiaanstraat in. Let hier op de verkeerslichten en het 
autoverkeer. 50 Meter verder nemen we de 1e afslag links (Callunastraat). 
Bij die afslag zie je tegenover je de Sionskerk uit 1963 naar een ontwerp 
van architect M.F. Duintjer. Wij gaan dus links die Callunastraat in. Aan 
het eind slaan we rechtsaf de Heijenoordseweg in. We nemen verderop 
de 1e afslag links, je komt dan op een soort binnenterrein met rechts een 
plantsoen. In dat plantsoen zijn twee kunstwerken te bewonderen.
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60 Zonder titel (1988) zijn twee grote tonnen van staal en 
aluminium, en een gazen korf met begroeiing. Geïnspireerd op 
de traditionele Engelse en Franse tuinen lijken de tonnen op 

klassieke tuinvazen. Het kunstwerk is een ontwerp van  
Maarten de Reus.

Season of ice, this is my news (2004) is een kunstwerk dat is 
aangebracht op de vloer van de binnenruimte van het cellengebouw 
van de Koepelgevangenis. Het kunstwerk van Anne Semler bedekt 

nagenoeg de gehele vloer en heeft een doorsnede van circa vijftig 
meter. Het basispatroon wordt gevormd door bewegingen die sporen 
achterlaten en een ruimtelijke dynamiek suggereren, een verwijzing naar 
bewegingen in het heelal of naar rimpelingen in een wateroppervlakte. 
De grijze vorm rechts op de foto is een bewerking van een radarfoto 
van een vliegtuig op de bodem van de zee. Maar het is ook een soort 
schaduw. De twee gekleurde vleermuizen hebben een vorm die zich mooi 
voegt binnen de cirkel van deze vloer. Ze zijn snel en ongrijpbaar. De 
Engelse tekst rondom is een gedicht en verwijst naar universele emoties 
zoals verlangen, hoop en berusting. En naar het verglijden van de tijd en 
seizoenen.
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We rijden terug naar de Heijenoordseweg en gaan naar links 
verder naar ‘boven’. We nemen de 3e afslag links, dit is de ingang 
Klimmendaal. Daarna nemen we de 1e afslag links en volgen de weg 
tot aan het grote gebouw (Groot Klimmendaal). Voor de entree staat 
een groot kunstwerk.
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62 Zelfportret (2013) staat bij de hoofdingang van Groot 
Klimmendaal. Het levensgrote bronzen beeld bestaat deels 
uit glas. De kunstenaar, Wijnand Schoemaker, verbleef na zijn 

hersenbloeding enkele maanden in Klimmendaal. Op de sokkel is een 
bronzen plaquette aangebracht met de tekst van het lied ‘Waarom’ 
van Jan Knoef.

Wensvuur (2019) bestaat uit een grote langwerpige houten 
vlam waaraan een aantal kleine vlammetjes zijn bevestigd. 
Die kleine vlammetjes zijn gemaakt door pleegkinderen 

die wonen in pleeggezinnen van de organisatie Entrea Lindenhout. 
Achter elk vlammetje zit een geschreven wens of verlangen van een 
kind. Dit is met een houten pin op de grote vlam verzegeld en op die 
manier vereeuwigd in het ‘wensvuur’. Het kunstwerk, naar een idee 
van stichting Maak-Lab Arnhem, is een inspiratiebron voor Entrea 
Lindenhout om altijd op zoek te blijven gaan naar verlangens van 
kinderen.
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We rijden dezelfde weg weer terug naar de Heijenoordseweg en 
steken schuin links over. Op de hoek van die afslag stoppen we 
om het volgende kunstwerk te bekijken.
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We nemen die afslag ook en fietsen twee keer met de bocht naar rechts 
mee. Wie fietsen dan in de Hengemunde en zien dan bijna direct aan de 
rechterkant een grote streetart.
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64 Tijdens de sloop en herbouw van Het Dorp zijn er vanuit het project 
‘Ode aan het Dorp’ in voorjaar 2019 op een aantal sombere stenen 
muren kleurrijke muurschilderingen aangebracht. Ze zijn het resultaat 

van een graffitiworkshop van de kunstenaars Krista Burger en Kenneth 
Letsoin, en onder anderen de Dorp-bewoners Mike van Rijn en Matthijs 
Wits. Deze bewoners hebben een progressieve spierziekte. Voor de 
schilderingen hebben zij gebruikgemaakt van een speciaal hulpmiddel, 
een robotarm die was bevestigd aan een rolstoel. De muurschildering van 
enige tientallen meters breed is in Het Dorp te zien in de Hengemunde. 
De beschildering op de muur begint al te vervagen en de muur staat op de 
nominatie om gesloopt te worden.

Metamorfose (1982) is een groep van drie in grootte variërende 
natuurstenen beelden. Ze stellen de ontwikkelingsstadia 
naar een volwaardig mens voor. De beeldengroep is gemaakt 

door Luigi Pedron en is door het vele straatmeubilair wat in de 
verdrukking gekomen. Het kunstwerk verdient beter.
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We fietsen verder en komen aan het eind van de weg bij een 
grote open ruimte. Hier heeft de kerk van Het Dorp gestaan 
die in 2021 is gesloopt. Links van de open ruimte is een soort 
pleintje waar je aan de rand een grote liggende steen ziet met 
een sleutel en een tekst.
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We fietsen nu links voor die steen langs verder en gaan rechts de bocht 
om. Al snel zie je aan de rechterkant een buste op een sokkel tegen de 
bosrand. Maar waarschijnlijk zie je alleen de sokkel, dus zonder de buste.
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66 Buste dr. Arie Klapwijk (1999) is van brons, maar is even niet 
meer te zien. Arie Klapwijk (1921-2008), destijds geneesheer-
directeur van de Johanna Stichting, stond aan de wieg van Het 

Dorp. Hij was ook de eerste waarnemend directeur. Begin 2020 is de 
buste gestolen en een paar maanden later door spelende kinderen 
aan de andere kant van de stad teruggevonden. Na gereedkoming 
van de grote renovatie van Het Dorp zal worden bekeken of en zo ja 
waar de buste, die is gemaakt door Oscar Rambonnet, herplaatst zal 
worden.

Eerste steen Het Dorp (1963) van ongeveer twee en een half bij 
één meter heeft behalve een metalen sleutel ook een opschrift, 
namelijk: ‘Een volk heeft dit dorp gebouwd om een begin te 

maken waar eerst een einde was.’
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Op de plek waar je nu staat, maar ook al eerder, heb je teksten 
en grote gekleurde panelen kunnen zien. Die teksten en panelen 
hebben te maken met de viering van het 50-jarig bestaan van 
Het Dorp in 2012.
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Tegenover de buste kun je het winkelcentrum in en direct links ook weer 
uit. Je steekt dan daar de eerste weg over, dan steek je ook de kleine 
groenstrook over en sla je rechtsaf het fietspad op. Je rijdt nu op de 
Amsterdamseweg richting het centrum van Arnhem. Aan de rechterkant 
zie je al snel een stukje nieuwbouw van Het Dorp. Kort daarvoor gaan we 
rechtsaf richting een parkeerplaats, dit heet Het Oosterveld. We blijven 
deze weg links volgen en draaien iets verder links met de bocht mee. 
Daarna gaan we weer naar links. We rijden dus om die nieuwbouw heen. 
We blijven even links en zien dan voor ons een beschilderde fiets- en 
looptunnel.

Lo
ca

ti
e:

 H
et

 O
os

te
rv

el
d

68 Tunnel-beschilder-project (2021) is een voortvloeisel uit het 
wijkproject ‘KUNSTMETMEKAAR’ van Arnhem-West. Onder 
de artistieke leiding van Krista Burger en Kenneth Letsoin 

zijn scholieren en bewoners uit Het Dorp, Lombok, Heijenoord, 
Sterrenberg en Hoogkamp opgeroepen om samen de tunnel onder 
de Amsterdamseweg te beschilderen. Deze fiets- en looptunnel 
verbindt Het Dorp met de buurten Sterrenberg en Hoogkamp en door 
de kleurrijke beschilderingen is het een lust om er doorheen te gaan. 
Hopelijk wordt de muurschildering niet ondergekliederd door graffiti-
spuiters.

In 2012 vierde Het Dorp haar 50-jarig bestaan. Wat in 1962 begon 
met een 24-uurs televisie-uitzending door Mies Bouwman, heeft 
uiteindelijk geleid tot een volwassen dorp voor mensen met een 

lichamelijke beperking. Het 50-jarig bestaan werd in 2012 gevierd 
met een feestweek met diverse activiteiten waarbij ook Mies 
Bouwman aanwezig was. Rond het centrale plein De Dorpsbrink 
zijn een paar witte panelen met door bewoners gemaakte teksten/
overdenkingen tegen gevels aangebracht. Ook zijn er op een paar 
plekken grote kleurrijke panelen te zien die iets vertellen over Het 
Dorp.
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We gaan nu weer iets terug en gaan bij de splitsing linksaf en rijden 
dan weer naar het fietspad van de Amsterdamseweg richting het 
centrum van Arnhem. We blijven die weg volgen, passeren op de 
hoek na de 1e weg rechts het gemeentelijk monument uit 1905 (Weg 
langs Klim en Dal 1) en stoppen ongeveer 50 meter verder op de 
Amsterdamseweg bij het statige witte pand rechts.
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We rijden verder richting het centrum van Arnhem en passeren al direct 
rechts een parkje met een skatebaan. Na die skatebaan gaan we het 
parkje in via een onverhard pad dat we links volgen. Al vrij snel ligt aan je 
rechterhand een bijzondere ronde tuin genaamd Arnhems Labyrint.
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70 Het Arnhems Labyrint (2015) is het idee van de buurtbewoners 
Antoinette Kuhlmann (een mantelzorger) en Wil Groen (een 
hovenier). Het labyrint is ingegeven door het verlangen naar 

rust en verlichting. In samenwerking met de gemeente Arnhem en 
bewoners van Arnhem-West is een ontwerp gemaakt waarvan de 
aanleg later is gerealiseerd door de wijkbewoners. Zij zorgen ook voor 
het onderhoud. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het 
Wijkplatform Arnhem-West.

Huis Rosorum, het oudste deel is in 1852 gebouwd naar een 
ontwerp van architect H.G. Fromberg. Het pand is in een 
eclectische stijl gebouwd en is in de jaren dertig van de vorige 

eeuw uitgebreid door architect G. Feenstra. Na WOII heeft het pand 
nog tien jaar als noodziekenhuis gediend en inde jaren negentig 
diende het als asielzoekerscentrum. Het gemeentelijk monument is 
in 2003 verbouwd tot een appartementencomplex.



78 | Kunst- en cultuurroute Arnhem-West 79 | Kunst- en cultuurroute Arnhem-West

We gaan weer terug naar de Amsterdamseweg en vervolgen deze 
verder. Op de hoek van de 1e weg rechts, de Brouwerijweg, stoppen 
we even. Het hoekpand heeft een onopvallende gevelversiering 
boven het balkon.
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We steken hier bij de verkeerslichten de weg over en vervolgen de 
Amsterdamseweg. Rechts bij huisnummer 155 stoppen we even en kijken 
naar de kleine vierkante steen tussen de stoepstenen.
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72 Stolpersteine (struikelstenen, 2018) zijn kleine, opvallende 
koperen stenen die tussen de stoepstenen zijn aangebracht. 
Op de (inmiddels) meer dan zestig stenen staan de namen van 

Joodse mensen die tijdens Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. Ze 
woonden op de plek waar de stenen zijn geplaatst. In 2018 zijn de 
eerste negenentwintig stenen geplaatst, in 2019 zijn er nog een paar 
bijgekomen. En in 2021 en 2022 zijn er nog een aantal geplaatst.

Zon is een aantal jaren geleden aangebracht in de topgevel 
van het hoekpand Amsterdamseweg – Brouwerijweg. Op een 
paarse en groene achtergrond is een gele ondergaande zon 

te zien. De onopvallende muurschildering bevindt zich boven de 
balkondeuren van de eerste verdieping.
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We rijden de Amsterdamseweg verder af. Huisnummer 23 is een 
rijksmonument waarin het oudste veilingbedrijf van Gelderland is 
gevestigd.
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Direct na het veilingbedrijf gaan we rechtsaf de Rozenstraat in. Bij de 
splitsing ongeveer 100 meter verder is tegenover huisnummer 39 nog 
een stuk muur te zien van de Arnhemse Bandfabriek.
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74 Monumentale muur Arnhemsche Bandfabriek (rond 1900) 
is een fragment van het gebouw van de Arnhemsche 
Bandfabriek. Het complex verrees in 1870 en rond 1900 

heeft er een uitbreiding van het pand plaatsgevonden waar dit deel 
van de muur, een gemeentelijk monument, onderdeel van was. Het 
bedrijf was eigendom van A.F.C. Verwaaijen en J.L.A.J. Sprenger en 
was begin twintigste eeuw met ongeveer tweehonderd medewerkers 
een van de grootse bedrijven van Arnhem. In 1973 sloot de fabriek en 
is het grootste deel van de gebouwen gesloopt.

Arnhems Veem (1883) is de oorspronkelijke naam van het pand 
Amsterdamseweg 23. Het is een zogenaamd opslaggebouw 
dat tegenwoordig ‘Valburg’ heet en sinds 1944 in het 

bezit is van de familie Derksen. Kort daarna, in najaar 1945, hield 
veilingbedrijf Derksen in het pand haar eerste veiling en doet dat 
nog tot de dag van vandaag. Het pand in eclectische stijl is een 
rijksmonument en destijds door een onbekende architect gebouwd in 
opdracht van tabakshandelaar J.A. de Hartog.
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We gaan weer terug naar de Amsterdamseweg, slaan rechts af en 
gaan daarna direct rechts de Frombergstraat in. De huizen aan de 
rechterkant van de weg met de huisnummers 4 t/m 12 hebben 
opvallende brievenbussen.

Lo
ca

ti
e:

 F
ro

m
be

rg
st

ra
at

 4
 -

 1
2

75

We gaan verder in deze straat en zien bijna aan het eind van de straat 
rechts nog een opvallende brievenbus.
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76 Brievenbus met hagedis (circa 1935) bevindt zich naast de 
voordeuren van de drie panden met de huisnummers 78 t/m 82. 
De brievenbus’tegels’ zijn (hoogstwaarschijnlijk) gemaakt van 

terracotta en zijn in de gevels van de panden ingemetseld.
Brievenbus met eekhoorn (circa 1936) bevindt zich rechts naast 

de voordeuren van de vijf panden met de huisnummers 4 t/m 
12. De brievenbus’tegels’ zijn gemaakt van terracotta en zijn in 

de gevels van de panden ingemetseld.
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De twee panden die je hier aan de overkant van de weg ziet, 
Frombergstraat 49 en 51, zijn gemeentelijke monumenten. Evenals 
het pand links om de hoek, Noordelijke Parallelweg 4. Maar wij gaan 
de andere kant op, we gaan dus na de laatste brievenbus rechtsaf 
en volgen de Noordelijke Parallelweg tot de splitsing iets verderop. 
Daar gaan we rechtdoor, dit heet nog steeds Noordelijke Parallelweg. 
Verderop rechts zien we bij huisnummer 69 nog twee Stolpersteine 
liggen.
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We vervolgen de Noordelijke Parallelweg en gaan na een paar honderd 
meter linksaf. Iets verderop maakt deze weg een haakse bocht naar 
links en na 100 meter gaan we het treinviaduct over en komen we uit in 
de Oranjestraat. Die rijden we uit tot aan de verkeerslichten ‘beneden’. 
Hier slaan we rechtsaf de Utrechtseweg in en bekijken bij de volgende 
verkeerslichten het pand rechts met huisnummer 284.
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78 Villa ‘De Twee Zuylen’ (1913) is een ontwerp van het Arnhemse 
architectenbureau Freem en Bremer en is gebouwd in de 
‘Urn 1800’ stijl. Deze Duitse landhuisstijl stamt uit de vorige 

eeuw en is bij dit pand herkenbaar door het typerend hoog dak en 
sierlijke elementen zoals de twee zuilen aan de voorgevel. Het huis, 
een gemeentelijk monument, is gebouwd in opdracht van Olga 
Charlotte Hanna Insinger. Zij was geboren in Egypte en de dochter 
van koopman Jan Herman Insinger en Mariam Mansour Hanna. De 
typische zuilen van het gebouw verwijzen naar het geboorteland 
van Olga Insinger. De twee grote gestileerde tulpen op de kapitelen 
van de zuilen zijn een interpretatie van de lotuszuilen uit de oude 
Egyptische tempels.

Stolpersteine (struikelstenen, 2021) zijn kleine, opvallende 
koperen stenen die tussen de stoepstenen zijn aangebracht. 
Op de (inmiddels) meer dan zestig stenen staan de namen van 

Joodse mensen die tijdens Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. Ze 
woonden op de plek waar de stenen zijn geplaatst. In 2018 zijn de 
eerste negenentwintig stenen geplaatst, in 2019 zijn er nog een paar 
bijgekomen. En in 2021 en 2022 zijn er nog een aantal geplaatst.
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We steken hier bij de verkeerslichten over en lopen aan de andere 
kant van de weg met de fiets aan de hand verder de Utrechtseweg 
in. We passeren nu ook de Hulkesteinflat die bij nummer 29 is 
beschreven, nu zien we dus de andere kant van deze flat. Ongeveer 
25 meter verder staat nog een oude schakelkast.
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Nog steeds aan dezelfde kant van de weg passeren we eerst nog twee 
gemeentelijke monumenten, de huisnummers 167 en 171. Maar wij gaan 
ongeveer 100 meter verder en stoppen even bij de antiekwinkel op de 
hoek vòòr de afslag naar links. In het perkje aan de voorkant van de 
antiekwinkel staat een beeldje.
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80 De blije klant (1994) is een bronzen beeld van een 
(waarschijnlijk) echtpaar met een oude stoel in de hand. 
Het staat op een stenen sokkel in de voortuin van woon- en 

antiekwinkel Hans Voorhuis. Het (inclusief sokkel) circa 1,5 meter 
hoge beeld is geplaatst ter ere van het 20-jarig bestaan van de 
winkel. De kunstenaar, Ad Braat, was getrouwd met de tante van de 
winkeleigenaar, keramiste Trees (Tessa) Voorhuis. Het winkelpand 
zelf dateert uit 1894 en is een gemeentelijk monument. De panden 
Klingelbeekseweg 1 en 3, vast aangebouwd tegen het winkelpand, 
zijn onderdeel van de winkel en eveneens een gemeentelijk 
monument uit 1894.

Schakelkast (1e helft twintigste eeuw) is in 1998 aangewezen als 
een gemeentelijk monument. Het verhaal gaat dat er tijdens de 
gevechten rond Arnhem in WOII een Duitse soldaat zich er in 

had verscholen die later dood is aangetroffen. Of het verhaal waar is, 
is niet te achterhalen.
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We blijven nog steeds met de fiets aan de hand aan deze kant van 
de weg en vervolgen deze. Na ongeveer 100 meter kun je de fiets 
weer gebruiken. Kort voor de rotonde, het startpunt van deze route, 
is links woonzorgcentrum Hoogstede. Links voor de ingang staat een 
beeld van een onbekende kunstenaar.
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We zijn nu dus weer aanbeland bij het startpunt van de kunst- en 
cultuurroute Arnhem-West, de ‘KEMA-rotonde’ aan de Utrechtseweg. 
We gaan nu naar het laatste deel van de route en gaan daarvoor naar 
landgoed Mariëndaal. Dit landgoed ligt gedeeltelijk op Oosterbeeks 
en gedeeltelijk op Arnhems grondgebied. Dit Arnhemse deel hoort 
bij Arnhem-West. We nemen nu vanaf de rotonde de afslag richting 
Oosterbeek en gaan onder het spoorviaduct door. Na ongeveer 50 
meter neem je rechts het pad en ga je Mariëndaal in. Al direct bij de 
ingang van het pad is het eerste item te bewonderen.
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82 Siervazen Lodewijk XV (tweede helft negentiende eeuw). Bij de 
ingang aan de Utrechtseweg staan twee forse natuurstenen 
siervazen, beide een rijksmonument. De siervazen hebben aan 

twee zijden een medaillon waarin een gebeeldhouwd hoofd met 
lauwerkrans en toga is afgebeeld. De ontwerper is onbekend.

Twee gestileerde vogels is een betonnen kunstwerk dat eerder 
bij de opgeheven locatie aan de Paasberglaan stond en vanaf 
2018 bij de ingang van Hoogstede. Onder het kunstwerk 

is een klein natuurstenen schild aangebracht met de tekst: ‘Zijt 
wegbereiders van de tijd die komt, dienende schakels tussen wat 
was en worden zal’ en de naam Koos Vorrink (PvdA politicus, 1891-
1955).
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Overigens staat tegenover deze siervazen aan de andere kant van 
de Utrechtseweg een grenspaal uit 1983. Het is een gemeentelijk 
monument met daarop het wapen van de gemeente Arnhem en de 
tekst ‘Arnhem 750’.
Maar wij fietsen verder het pad op en stoppen even voor het oude 
spoorviaduct.
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Direct na het spoorviaduct passeren we de witte slagbomen en zie je 
links het hoofdgebouw van landgoed Mariëndaal.
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84 Huis Mariëndaal kreeg rond 1857 grotendeels zijn huidige 
vorm. Het is het hoofdgebouw van landgoed Mariëndaal 
en is sinds 2006 een rijksmonument. Het gebouw in 

neoclassicistische stijl heeft in de voorgevel nog een functionerende 
klok uit 1884. In WOII heeft het gebouw veel schade opgelopen. 
Na de herstelwerkzaamheden heeft het pand van 1949 tot 2012 
dienst gedaan als onderzoeks- en expertisecentrum voor gewas- en 
bodemonderzoek. Daarna heeft het tot 2020 vrijwel leeg gestaan en 
is het verwaarloosd. Sinds 2020 liggen er ambitieuze plannen om er 
een internationaal klimaatcentrum van te maken.

Het spoorwegviaduct is in 1845 op een spoordijk over landgoed 
Mariëndaal aangelegd in het tracé Utrecht-Arnhem. Vanaf 
dat moment vormt het viaduct vanaf de Utrechtseweg 

via de oprijlaan een poort tot het historische landgoed dat 
daarmee tot een belangwekkend onderdeel van het landgoed is 
geworden. Spijtig genoeg hebben graffiti-spuiters minder respect 
voor het rijksmonument. Sinds jaar en dag wordt het door hen 
ondergekliederd.
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We fietsen verder en al snel zien we links een open plek met een 
soort poort in het midden.
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We gaan nu weer terug tot voorbij de witte slagboom. We gaan hier vóór 
het spoorviaduct naar links (de Spoorlaan), gaan het bruggetje over en 
nemen bij de splitsing iets verderop het linkse bospad omhoog. Let op, 
dit is onverhard en bij vochtig weer of regen erg lastig. Na een flinke klim 
van circa 100 meter wacht rechts op een open plek een mooie verrassing.
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86 De Christuskoepel (1939) staat midden in Park Mariëndaal op een 
kunstmatige heuvel. Het is een kleine zevenhoekige kapel in 
neoromaanse stijl. De kapel is een rijksmonument. Opdrachtgever 

voor de bouw van de kapel was de ‘Oxfordbeweging’, een stroming die 
opriep tot geestelijke en morele herbewapening. Koningin Wilhelmina was 
een van de aanhangers van de beweging. De kapel werd op 9 mei 1940 
geopend, een dag later brak de oorlog uit. Op de vloer liggen sinds 1967 
drie grafzerkfragmenten uit de zestiende eeuw. Ze zijn afkomstig uit het 
vroegere klooster op het landgoed. Boven het toegangshek van de kapel 
staat ‘SURSUM CORDA’ (verhef je hart). De beelden in de kapel waren 
vaker het slachtoffer van vandalisme. Daarom is de toegang tot de kapel en 
beelden met traliewerk afgesloten.

Klooster Mariënborn (2022) is een poort van cortenstaal van 
circa drie meter hoog. De poort naar een ontwerp van Studio 
Speciaal uit Eindhoven is vanaf juni 2022 het startpunt van een 

digitale/virtuele ontdekkingstocht naar het middeleeuwse klooster 
Mariënborn dat van 1392 tot 1587 op landgoed Mariëndaal stond. 
Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) is de eigenaar van het 
landgoed en heeft het honderden jaren oude klooster door middel 
van een app. weer zichtbaar gemaakt in het monumentale landschap 
waarin het zich bevond.
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Kijken we in de Christuskoepel dan zien we daar acht manshoge 
beelden staan.
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87 Zeven deugden (1939) is een groep in cement uitgevoerde 
figuren in de kapel (Christuskoepel). In het midden staat een 
Christusbeeld met uitgestrekte armen. Daaromheen, in de 

zeven hoeken van de kapel, staan de zeven deugden: geloof, hoop, 
liefde, rechtvaardigheid, moed, gematigdheid en voorzichtigheid. 
De beelden waren vaker het slachtoffer van vandalisme. Daarom is 
de toegang tot de kapel en beelden met traliewerk afgesloten. De 
beelden zijn gemaakt door Mari Andriessen.

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

Je kunt nu de weg terug fietsen zodat je weer bij het oude spoorviaduct 
(nummer 83) uitkomt. Je gaat daar dan onderdoor richting de 
Utrechtseweg. Op de Utrechtseweg aankomende ga je dan naar links, 
pas goed op met oversteken, en dan kom je iets verder weer uit bij de 
‘KEMA-rotonde’, het startpunt van de route. 
 
Maar je kunt ook vanaf het punt bij de Christuskoepel doorrijden en 
verder het bospad volgen. Aan het eind daarvan moet je dan naar 
rechts. Let hier goed op en rijd vooral niet hard, op deze dalende weg 
liggen namelijk veel kleine kiezels. Links van je zie je dan iets verderop 
rijksmonument Hoeve Klein Mariëndaal, tegenwoordig een zorgboerderij 
en theeschenkerij. Aan het eind van de weg met de kiezels ga je naar 
links en volg je het pad iets verderop rechts met de bocht mee. Je komt 
dan uit bij de Heijenoordseweg. Je gaat daar naar rechts en draait dan 
meteen met de weg mee naar links. Aan het eind van de weg ga je 
rechts het spoorviaduct over de Oranjestraat in. Die rijd je helemaal uit 
tot onderaan de verkeerslichten. Daar ga je naar rechts en na ongeveer 
500 meter kom je uit bij het startpunt bij de ‘KEMA-rotonde’.
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Disclaimer
Deze kunst- en cultuurroute is eind 2022 ontwikkeld. Alle informatie is zo 
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