KUNSTFIETS
ROUTE RAALTE
Voor de groepen 7 & 8 van de basisscholen
in de gemeente Raalte

kunst

route

Kunst in je eigen omgeving

Plattegrond Raalte

Route Raalte
Start in de Kerkstraat, fiets langs de Kruisverheffingkerk en rechtdoor voor hotel De Zwaan langs naar
de Varkensmarkt. Op de hoek met de Stationsstraat zie je aan je linkerhand een kunstwerk.
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Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
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Eric Claus
Baksteen, Brons, Graniet
De bronzen haan is in 1980 aangekocht door de gemeente Raalte omdat
men vond dat een dergelijk beeld paste bij het karakter van Raalte. De link
met ‘Stöppelhaene’ ligt natuurlijk voor de hand maar het beeld moet
ook gezien worden als een symbool van waakzaamheid. De kunstenaar,
heeft hoogstwaarschijnlijk niet dit Raalter oogstfeest in gedachten gehad
toen hij de haan maakte.

Opdracht bij de Haan:
Maak een grappige foto van de Haan of een selfie met de Haan
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De haan
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Ga rechtdoor de Schoolstraat in. Op de hoek met de Schapenstraat kom je aan de rechterkant een
kunstwerk tegen.
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kunst

Doorgesneden Kubus - niets is eindig -(1974
Kunstenaar: 		
Materiaal: 		
Omschrijving:		
			
			
			
			

Jo Pessink
Doorgesneden kubus: ‘Niets is eindig’ (Gemaakt in 1974)
Deze kubus is gemaakt door een Deventer kunstenaar die een reeks van
dergelijke kunstwerken maakte. In deze reeks van kunstwerken ging hij
op zoek naar de achtergrond van dingen en maakte deze beelden allen met
geopende vormen. Daarmee gaf hij aan dat bestaande vormen, zoals bijvoorbeeld een kubus, niet per definitie eindig hoeven te zijn.

Opdracht bij de Kubus:
Noem minstens 4 vormen die je in dit kunstwerk kan onderscheiden.

route

Kunst in je eigen omgeving

3

Route Raalte

Route Raalte

Fiets rechtdoor verder de Schoolstraat in. Aan het einde van deze straat zie je in de zijgevel van het
woonhuis aan je linkerkant een kunstwerk.

Kruispunt oversteken en rechts af achter de Jumbo langs en door een smal paadje achter de kerk naar de
Plas. Naast de kerk staat een kunstwerk. Op de hoek van de Plas en de Koestraat staat nog een Korenaar.
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Hovo plastiek
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			

Onbekend
Keramiek
Ter herinnering aan de Zuivelfabriek ‘de Hoop’. Deze zuivelfabriek heeft hier
gestaan van 1917 tot 1991. Het plastiek is geplaatst in 2003.

Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			
			
			
			
			
			

Opdracht bij het Hovo plastiek:
Je ziet hier de cyclus van de productie van melk (van koe tot koper). Beschrijf in vier
stappen hoe dit mozaïek er nu uit zou zien als je hetzelfde proces wilt laten zien.

Ga aan het eind van de straat rechts af de Mettingenlaan op. Sla de tweede rechtsaf naar de Botermakerstraat. Dan de eerste links af door de Kuiperstraat. Vervolgens kruispunt oversteken en via
de Korte straat kom je in de Brugstraat. Rechts afslaan en voor het kruispunt op de hoek van de
Nieuwe Markt zie je rechts een lang kunstwerk.
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De barmhartige Samaritaan
Henri Matthieu Wezelaar
Brons, Kalksteen
De Barmhartige Samaritaan verbeeldt de Samaritaan die de reiziger op een
ezel tilt om hem naar een veilig onderkomen te brengen. Een reiziger werd op
weg van Jeruzalem naar Jericho overvallen door struikrovers en halfdood achtergelaten. Een priester en een Leviet liepen hem met afgewend gezicht voor
bij, maar een Samaritaan, eigenlijk een traditionele vijand van de Joden, stopte
wel. Hij waste de reiziger en verbond zijn wonden. Daarna bracht hij hem naar
een herberg waar hij ook nog geld achterliet voor de herbergier opdat deze de
man verder zou verzorgen. (Lucas W: 30-37).

Ga linksaf door de Munstersestraat. Het kruispunt recht oversteken en linksaf naar de Göbelstraat. Op
het eind linksaf op de Oude Molenweg en na klein stukje rechtsaf over het fietspad naast basisschool
De Kwintijn. Halverwege het fietspad zie je in de tuin van De Zonnehof diverse kunstwerken.
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Objecten Zonnehof

Korenaar
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			
			
			
			
			

Titia Ex
Metaal en bewegende led verlichting
Toen het nieuwe winkelcentrum in Raalte gebouwd was wilde men er een
kunstwerk plaatsen. Het idee was om de 4 toegangswegen naar het winkel
centrum te markeren en daar 4 kunstwerken te plaatsen, die naar elkaar ver
wijzen en onderling een samenhang vertonen. Het kunstwerk van Titia Ex
bestaat uit 4 Korenaren, het symbool uit het gemeentewapen. In de kop van
de aar is verlichting aangebracht met bewegende ledlampjes die verbeelden
dat de aar door de wind beweegt.

Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			
			
			
			

Margreet Hajee
Keramiek
Het kunstwerk bestaat uit acht beelden. Voor elke klas/groep één. De kinderen
zijn een jaar lang betrokken geweest bij de totstandkoming van de kunst. De
kunstenares wil elke toeschouwer uitnodigen zijn eigen verhaal bij het object te
maken. De ooghoogte is een belangrijk gegeven. Wanneer je als 4-jarige op school
komt kijk je heel anders naar het object dan een paar jaar later. Je ziet er andere
dingen in omdat je er, zowel letterlijk als figuurlijk, anders tegenaan gaat kijken.

Opdracht bij de objecten in de beeldentuin van de Zonnehof:
Maak een foto van één van de beelden, en schrijf er later in de klas een kort fantasie verhaal bij.

Route Raalte

Route Raalte

Ga verder over het fietspad tot de Hartkampweg en sla daar rechtsaf.
Steek het kruispunt over en vervolg de Hartkampweg. Sla de eerste linksaf naar de Marjoraan. Op
het grasveld zie je hier een kunstwerk staan.
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Terug naar de Jan van Arkelstraat en sla rechtsaf. Steek het kruispunt over. De Jan van Arkelstraat
verder vervolgen tot een driesprong. Bij Medisch Centrum Westdorp linksaf slaan de Klompstraat
in. Fiets door tot de BK straat en sla linksaf. Meteen rechts zie je verzorgingstehuis Angeli Custodes.
Bij de hoofdingang staat een kunstwerk.

Vraagtekens
9

Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			
			

8

Arno Kramer (1977)
Beton
Het beeld bestaat uit drie betonnen vraagtekens die vroeger bij de Hartkampschool stond. De vraagtekens staan voor het kleuteronderwijs, het
basisonderwijs en de maatschappij. De maatschappij zie je in het staande
vraagteken, want in de maatschappij moet je je staande houden.

Object bij Angeli Custodes
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			

Onbekend
Brons
Er is een menselijk figuur zichtbaar in het kunstwerk, maar verder is er niets
bekend over het kunstwerk.

Opdracht bij de Vraagtekens:
Bedenk drie leuke vragen die bij je opkomen als je naar dit kunstwerk kijkt.

Opdracht bij het beeld:
Wat denk jij dat dit beeld voorstelt? Maak een mooie omschrijving.

Ga terug naar het kruispunt en sla linksaf naar de Jan van
Arkelstraat. Ga bij de tweede inrit van het gebouw van De
Hartkamp rechtsaf en voor de hoofdingang zie je een kunstwerk.

					
					
					
					

Werkende figuren
Kunstenaar: 		
G.J. Tuïnk
Materiaal:		 Steen
Omschrijving:		
Dit beeld stelt een boer en boerin voor die aan het aardappelrooien zijn. Het
			
beeld is een verwijzing naar de agrarische achtergrond die de meeste be			
woners van de Hartkamp hebben. Het beeld werd in 1995 aangeboden door
			
de Vrienden van de Hartkamp ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van
			het verpleeghuis.
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Terug naar Burgemeester Kerssemakerstraat en even
verder rechts afslaan naar de Drostenkamp. Een eindje
verder vind je aan de linkerkant direct bij de ingang van
Beaphar een kunstwerk

Schroef
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving: 		
			
			
			

Onbekend
Cortenstaal
Het kantoor op deze plaats was vroeger van het Waterschap. Het Waterschap had de schroef als kunstwerk, maar waarschijnlijk is hij ook echt gebruikt. De schroef symboliseert voor het boren van water voor de juiste
stand van het water.

Route Raalte

Route Raalte
Weg vervolgen en dan linksaf slaan voor het schoolgebouw langs. Daarna ga je linksaf door de
Florens Radewijnstraat die overgaat in een fietspad en je bent nu weer in het park. Houd rechts
aan over het fietspad. Je fietst hier over een kunstwerk heen….

Bij het zelfde gebouw staat links nog een kunstwerk in de tuin.
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De drie pijlers
Kunstenaar: 		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			

Hans Slomp (gemaakt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Beaphar)
Cortenstaal en glas
De pijlers geven de drie generaties aan van de grondleggers van Beaphar.
Grootvader, vader en zoon. Het glas is het gehele bedrijf, die gedragen
wordt door deze drie personen.
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Kunstenaar: 		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			
			

Opdracht bij de Drie Pijlers:

Kan je ook een andere betekenis bedenken voor dit beeld? (voorbeeld: dit beeld
stelt drie dwergen voor die samen een zak goud op hun rug dragen, maar ieder
een andere kant uit willen)
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Namen op het fietspad
Florentijn Hofman
Verf, coating		
Het idee van deze namen is ontstaan bij de opening van de nieuwbouw van
het VMBO onderwijs in Raalte. Uit alle dorpen om Raalte heen fietsen er elke
dag groepen kinderen naar de school in Raalte toe. De namen van de brugklassers van toen staan allen op de fietspaden die naar deze school leiden.

Opdracht bij de namen op het pad:
Dit is gemaakt door de hele bekende kunstenaar Florentijn Hofman. Google op school
zijn naam en noem nog 3 kunstwerken van hem.

De Drostenkamp vervolgen, pad tussen twee huizen
door fietsen en je komt in het park. Bij de viersprong
rechtsaf het fietspad volgen tot je bij de fietsenstalling van het Carmel College komt. Aan de rechterkant
op het grasveld vind je rond een boom een kunstwerk.
Pad door park vervolgen tot je bij een kunstwerk komt dat dichtbij een hek staat aan het eind van
het park.

Herdenkingsbankje
Kunstenaar:		
Onbekend
Materiaal:		 Metaal
Omschrijving :		
Dit bankje is een herdenkingsbankje. Het bankje is hier geplaatst ter nag			
edachtenis aan een noodlottig ongeval met een leerling van het Carmel
			College.
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Oldo monument
Materiaal:		
Spoorrails, bielzen en metselwerk
Omschrijving:		
Dit zijn oude stukken van de spoorlijn die liep tussen Deventer, via Raalte
			
naar Ommen. De spoorlijn is in 1910 geopend en in 1935 weer gesloten. Er
			
werd te weinig gebruik van gemaakt en steeds meer mensen kregen een
			
auto. Zowel in Wesepe als in Raalte zijn monumenten die verwijzen naar
			deze spoorlijn.

Route Raalte
Ga door het ijzeren hek en volg het pad tot je bij de straat komt. Dit is de Ceintuurbaan. Steek de
straat over en sla rechtsaf. Fiets door tot de rotonde en neem eerste afslag rechtsaf naar de Zwolsestraat. Je ziet aan je rechterkant een schoolgebouw met een trappenhuis. Op de muur van het
trappenhuis staat een kunstwerk.
15

Route Raalte
Fiets verder over de Zwolsestraat tot het kruispunt. Daar ga je linksaf de Berkenlaan in. Daarna
rechtsaf naar de Dahliastraat. Op het eind van de straat zie je het gebouw van Dimence aan de
linkerkant. Op de gevel van dit gebouw is een kunstwerk.
17

Plastiek oud belastingkantoor

Mozaiek op trappenhuis - vallend fruit
Kunstenaar: 		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			

Kunstenaar: 		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			
			

Hans Morselt (1967)
Metselwerk
Dit mozaïek op de voorgevel van het Carmel College heeft de naam van
vallend fruit en is in 1967 op de gevel van de school aangebracht.

Opdracht bij de trapopgang:
Zijn jullie het allemaal eens over het soort fruit dat hier valt? Vind je dat iedereen
hetzelfde moet zien in een kunstwerk of kunnen er verschillende ideeën naast elkaar
bestaan?

Onbekend
Beton
Een samenleving van mensen bijeen onder een afdak, dat bescherming
biedt. De sterken dragen de lasten (het afdak). De overige figuren, zoals kinderen, zieken en bejaarden worden verzorgd door de samenleving. Zij mogen schuilen onder het afdak.

Fiets door naar de Monumentstraat en sla rechtsaf. Op
eind van de straat (bij het grote oorlogs monument
linksaf slaan en je bent terug op de Zwolsestraat. Fiets
door naar het gemeente huis. Ga de parkeerplaats op
bij de hoofdingang. Op het eind bij de fietsenrekjes
vind je in de tuin aan je rechterhand naast de boom
een kunstwerk.
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Links om de hoek van dit trappenhuis staat in de tuin nog een kunstwerk.
16

Moeder en kind beeld
Kunstenaar:		
Peter Roovers
Materiaal:		 Brons
Omschrijving :		
Dit beeld stond vroeger bij de oude Huishoudschool. Daar werden veel
			
kinderen opgeleid tot verzorgende beroepen. Je kan in dit beeld het ‘verzor			gende’ terug zien.

De hooghartige en nederige dienaar
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			

Ronald Tolman
Brons
Dit 3.20 m. hoge object is op 7 mei 1990 onthuld ter gelegenheid van de
opening van het vernieuwde gemeentehuis.

Opdracht bij de hooghartige en nederige dienaar:
Vul de tekstballonnen in bij dit beeld.

Fiets verder over de Zwolsestraat, houd op kruispunt links aan en ga de Kerkstraat in. Je bent dan
weer bij het startpunt.

Plattegrond Mariënheem – Raalte

Route Mariënheem – Raalte
Start vanaf het schoolplein. Ga rechtsaf over parallelweg tot voor de kerk. Hier ga je de fietstunnel
in. In de tunnel zie je aan weerszijden op de wanden een kunstwerk.
1

9

kunst in de tunnel
Kunstenaars:		
Leerlingen van de Antoniusschool, in samenwerking met Schilderclub
			Mariënheem
Materiaal:		
Verf op paneel achter patrijspoorten
Omschrijving:		
Eén maal per acht jaar maken de leerlingen van de basisschool in Mariën			
heem samen met de Schildersclub een kunstwerk die in de tunnel wordt
			
vertoond. Er is altijd een thema waarin wordt geschilderd.

8
7
6

Opdracht bij de Tunnel: Stel dat er voor de patrijspoorten het thema Mariënheem is
gekozen, wat zou je dan in de patrijspoorten willen laten zien?

10

5
4

Ga door de tunnel en sla rechtsaf over Hellendoornse weg. Kruispunt over tot de driesprong. Ga
hier linksaf de Wissinkweg op. Verderop zie je aan je linkerhand een kunstwerk op hoek van Wissinkkweg/Krusestraat/het Hobers.

3

2
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2

kunst

route

Kunst in je eigen omgeving

Corona
Kunstenaar:		
Annabel Schrijver
Materiaal:		
Brons, RVS
Omschrijving: 		
‘De Raams’ Mariënheem dorp en buurtschappen, gescheiden door rijksweg
			
en spoorlijn, samengebonden door de midzomerzon. Aangeboden door
			
Plaatselijk Belang en de Stichting Midzomerfeesten. Ter ere van 12,5 jaar
			midzomerfeesten in 1996.
Opdracht bij de Corona:
Op welke manier heeft de kunstenaar de betekenis van het beeld (zie de omschrijving)
uitgebeeld?

Route Mariënheem – Raalte

Route Mariënheem – Raalte

Vervolg de Wissinkweg. Nadat je over een wetering bent gekomen zie je aan je linkerhand een
boerderij. Na de boerderij is een klein bruggetje. Parkeer je fiets in de berm en ga het bruggetje
over. Loop een eindje door het weiland en je komt bij een grote schuur. Hier zie je een kunstwerk.
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Ga verder op de Assendorperweg. Steek de autoweg over en fiets over het fietspad. Op het eind
linksaf naar de Reiger en meteen weer rechtsaf. PAS OP: een eindje verder mag je niet verder met
de fiets over deze straat dus rechtsaf het fietspad op. Linksaf en na paar meter rechtsaf de stoep
op. Loop over de stoep om het gebouw De Weijdeblik heen en in de binnentuin zie je een kunstwerk.

Sallands panorama
Kunstenaars:		
Schilderclub Mariënheem
Materiaal:		 Muurschildering
Omschrijving:		
Het Sallands Panorama is een doorsnee van het Sallands landschap. Het
			
begint bij de Toren van Palthe op de Haarlerberg en eindigt bij de IJssel bij
			
de schoorsteen van Fortmond. Het is geschilderd door de Schildersclub
			Mariënheem in 2007.

5

Kunstenaar: 		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			

Opdracht bij de Muurschildering:
Past deze schildering in het landschap? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Toegangshek
Kunstenaar:		
Onbekend
Materiaal:		 Smeedijzer
Omschrijving:
Dit is de toegangspoort naar het Heemkerkhof. Het is een hek van kunstig
			smeedwerk.
Opdracht bij het hek:
Vind je dit hek kunst? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

K. van den Berg (1996)
Brons
Het kunstwerk werd speciaal voor deze plek gemaakt. Het werd onthuld bij
de opening van het ronde gebouw eromheen. In dit gebouw wonen veel
mensen, hetgeen de kunstenaar heeft willen weergeven in het beeld.

Opdracht bij de Mens:
Vul de tekstballonnen in bij dit beeld.

Loop terug naar de fiets en vervolg de Wissinkweg tot je aan de Hooilandweg komt. Sla linksaf,
fiets verder langs een bloemenkwekerij. Een eindje verder ga je rechtsaf op de Assendorperweg.
Bij de ingang van het Heemkerkhof zie je aan de rechterkant een kunstwerk.
4

De Mens

						
Terug naar het fietspad en de brug over. Sla linksaf en
						
steek de weg over. Over de Burgemeester Ganzeboom						
laan naar de fietstunnel. In deze tunnel zie je een
						kunstwerk op de wanden.
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Graffiti in tunnel
Kunstenaars:		
Jongeren van Traxx (begeleidend kunstenaar Sjako Nagelkerke)
Materiaal:		
Spuitbussen verf
Omschrijving:		
In opdracht van de gemeente mochten jongeren van TraXX de tunnel vrolijk
			
opschilderen, zodat de mensen die de tunnel gebruiken zich veiliger voelen
			
en zij zich vrolijker voelde. De jongeren werden geholpen door een professi			onele kunstenaar.
Opdracht bij de graffiti in tunnel:
Maak op school, op een A4 vel, je eigen graffiti tekening voor in de tunnel.

Route Mariënheem – Raalte

Route Mariënheem – Raalte
Na de fietstunnel weg vervolgen en steek de spoorweg over. Meteen aan je linkerhand op het
grasveld staat een kunstwerk.
7

Vervolg de Mettingenlaan. Na de kruising zie je links van het het kanaal houten gebouwtjes staan.
9

het keerpunt

Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			
			
			
			

Kunstenaar: 		
Gea Miljoen
Materiaal:		 Cortenstaal
Omschrijving:		
Het kunstwerk bestaat uit acht profielen. Alle acht profielen zijn zo in een
			
cirkel gezet dat zij naar het keerpunt kijken waar vroeger de boten in het
			kanaal draaiden.
Opdracht bij het Keerpunt:
Maak een grappige foto van het Keerpunt of een selfie met het Keerpunt

Ga verder over de Mettingenlaan. Steek de weg over en
vervolg het fietspad tot aan de Daggertsbrug (bij de Leeren
Lampe). Ga linksaf de brug over en je bent nu op de Almelosestraat. Fiets over het fietspad tot je aan je rechterkant het
gebouw ziet van de Jumbo. Hier staat voor de hoofdingang
een kunstwerk.
10

Hovo plastiek
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			

Onbekend
Keramiek
Ter herinnering aan de Zuivelfabriek ‘de Hoop’. Deze zuivelfabriek heeft hier
gestaan van 1917 tot 1991. Het plastiek is geplaatst in 2003.

Opdracht bij Hovo plastiek:
Je ziet hier de cyclus van de productie van melk (van koe tot koper). Beschrijf in vier
stappen hoe dit mozaïek er nu uit zou zien als je hetzelfde proces wilt laten zien.

Hout
MOK staat voor Maatschappij Overijsselse Kanalen. De houten gebouwtjes
die nog in Raalte staan werden in 1860 gebouwd en staan op de Overijsselse
Monumentenlijst. De gebouwtjes zijn van hout en zwart geteerd. De werfjes
werden gebruikt om schepen te restaureren en om aan brugdelen te werken. Sinds de sluiting van scheepvaart door het kanaal hebbben de Mokwerfjes geen functie meer.

Opdracht bij de MOKwerfjes:
Heb je een idee waar de MOKwerfjes tegenwoordig voor gebruikt worden?

Ga verder over het fietspad en steek de weg over. Sla linksaf naar de Mettingenlaan. Op het kruispunt voor de brug zie je aan je rechterhand op de zijgevel van het huis op de hoek een kunstwerk.
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Mokwerfjes

Zuil met vogels
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			

Onbekend
Brons
Dit beeld, ongeveer 4 meter hoog, stelt twee vogels voor met de vleugels omhoog gestrekt, waarschijnlijk futen. Het kunstwerk is bij de opening van het
gebouw in november 1968 aangeboden door het personeel van het bedrijf.

Opdracht bij de Zuil met vogels:
Van welk materiaal is dit beeld gemaakt?

Ga verder over de Almelosestraat. Op het eind de weg oversteken en links aanhouden de spoorweg over. Voor de verkeerslichten rechtsaf naar Mariënheem over de parallelweg tot je terug bent
bij school.

Plattegrond Heino

Route Heino
Start: Op het rondje rond de kerk.
Op dit rondje rond de kerk staat een Leugenpomp.
1

De Leugenpomp
Materiaal:		
Omschrijving:		
			

Brons, Hardsteen
De pomp was vroeger het punt waar de mensen bij elkaar kwamen om water te halen maar ook om de ‘leugentjes’ met elkaar uitwisselden.

Opdracht bij de Leugenpomp:
Verzin een hele mooie leugen bij de Leugenpomp

3

2

8

1
9

11
10

6
7

5

4

Ga de Marktstraat in. Op nummer 11 en 13 zit een tandartspraktijk. Bij de ingang hiervan hangt
een afbeelding.
2

kunst

Muurschildering bij de tandarts
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving :		

Onbekend
Schildering op kunststof
Een stralend wit gebit, passend bij een tandarts praktijk.

Opdracht bij de Muurschildering:
Vind je dit kunst? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

route

Kunst in je eigen omgeving

Route Heino

Route Heino
Fiets de Marktstraat verder in totdat je aan de rechterkant een groot bruin appartementencomplex ziet met daarvoor een kunstwerk.
3

Fiets op het fietspad van de Raalterdwarsweg terug in de richting van het dorp en met de bocht
mee Heino in. Sla linksaf de Klaproos in en volg de geasfalteerde weg totdat je bij een grote vijver
komt met een kunstwerk erin.

Schouder aan Schouder
5

Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			

Gerard Bruning
Baksteen, Beton
Dit beeld bestaat uit vier mensen die schouder aan schouder staan. Onder
het motto: ‘samen sta je sterk en samen zetten wij onze schouders eronder’.

De Spiegelkarper
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			

Opdracht bij Schouder aan Schouder:
Vul de tekstballonnen in bij dit beeld.

Maria Jeronimus
RVS
De uit het water springende vis staat symbool voor de levendigheid die hier
in het dorp altijd aanwezig is. De vis staat ook symbool voor de vrijheid en
groei van het dorp.

Opdracht bij de Spiegelkarper:
Waarom zou dit beeld de Spiegelkarper heten? Kijk voor het antwoord goed naar het
beeld.

						
Ga door op de Marktstraat en sla rechtsaf de Indus						
triestraat in. Op de T-splitsing ga je rechts de Vlaminck						
horstweg in. Aan het eind van de weg links en meteen
						
weer links de Canadastraat in. Sla linksaf bij de Wevers						
weg. Fiets deze helemaal uit totdat deze kruist met een
						
ander fietspad. Hier ga je links en dan zie je een kunst						werk aan de rechterkant.
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Fiets voor de vijver langs (Weegbree). In de voortuin
van het Wooldhuis staat het volgende kunstwerk.

Klavers
Kunstenaar:		
Alice Helenklaken
Materiaal:		 Staal
Omschrijving:		
Het kunstwerk bestaat uit drie koperkleurige klavers. De klaver is een ver
			
wijzing naar het gemeentewapen van de voormalige gemeente Heino en
			
staat symbool voor de goede weidegronden waarop Heino is ontstaan.
			
Maar ook de medicinale werking en de legende van het klavertje vier spelen
			een rol.
Opdracht bij de Klavers:
Maak een grappige foto van de Klavers of een selfie met de Klavers.
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De Uil
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		

Joop Holsbergen
Brons, Graniet
Dit beeld is aangeboden door het gemeentebestuur aan het Wooldhuis.

Opdracht bij de Uil:
De uil staat voor wijsheid. Wijsheid komt met de jaren. Vind je de plaats van dit beeld
goed gekozen? Zo ja waarom? Zo nee, waarom niet?

Route Heino

Route Heino
Ga naar de ingang van het Wooldhuis. Hier staat ook een kunstwerk.
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Fiets het terrein af en sla rechtsaf zodat je Heino in gaat. Op de T-splitsing volg je rechts de
Brinkweg. Sla de derde weg rechtsaf (Eijsinckstraat). Op het kruispunt ga je rechtdoor De Wredestraat in en daarna met de bocht mee het Kerkpad in. Deze fiets je uit totdat je op de kruising met
de Stationsweg komt. Hier ga je links en meteen rechts de Statenweg in. Voor het Solace Zorghotel
staat het volgende kunstwerk.

De Muziekbol
Materiaal:		
Omschrijving:		
			

Kunststof op sokkel		
Dit is een ervarings-object, speciaal voor de oudere bewoner van het Wooldhuis. De vorm doet denken aan een oud muziekdoosje.
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Opdracht bij de Muziekbol:
Het is de bedoeling dat je iets met dit 0bject doet. Gebruik het object waarvoor het
bedoeld is. Mooi?

Het Paard
Kunstenaar:		
Onbekend
Materiaal:		
Brons op sokkel
Omschrijving:		
Het is niet bij alle beelden bekend waarom ze ergens staan, waarnaar ze
			
verwijzen of wat de kunstenaar heeft bedoeld. Dat is in dit geval zo. Er is
			
geen kunstenaar bekend en meer informatie dat het hier om een paard gaat
			is er niet.
Opdracht bij het Paard:
Dit beeld is enigszins abstract gemaakt. Maak een tekening van een paard waarin je alleen
maar vormen (bijv. rond, vierkant, ovaal, langwerpig, rechthoek, driehoek, etc.) gebruikt.

Rijd het terrein af, sla rechtsaf en ga door de fietssluis. Volg rechtdoor de Paalweg. In de bocht
waar de Korenbloem naar links gaat, fiets je rechtdoor op de Paalweg. Sla rechtsaf naar de Bensdijkweg. Op de kruising met de Stationsweg ga je rechtdoor en daarna meteen rechts de Brinkweg
op. Bij de T-splitsing links en meteen rechts, zodat je de Brinkweg volgt. Fiets net zo lang door tot
je bij het zwembad komt. Ga naar het zwembad toe en zet je fiets neer. Ga achter het hek rechts,
hier vind je een kunstwerk. Als het zwembad dicht is sla je dit kunstwerk over.
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De Otters
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			

Ga terug naar de Stationsweg en sla rechtsaf richting de kerk. Vlak voor het rondje om de kerk sla
je rechtsaf het Kloostermanshof in. Volg deze totdat je een kunstwerk aan de rechterkant ziet.
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Karel Gomes
Brons, Graniet
Deze beesten houden van spelen en water. Een goede verwijzing naar kinderen in een zwembad.

Opdracht bij de Otters:
Dit kunstwerk is gemaakt van brons en graniet. Welke gedeelte is van brons en welk
gedeelte is van graniet?

De Discuswerper
Kunstenaar:		
Joop Holsbergen
Materiaal:		
Brons, Graniet
Omschrijving:		
Dit is een bronzen beeldje dat op een abstracte manier een discuswerper
			
uitbeeldt. Het beeldje is aangekocht ter ere van de opening van het Kloos			termanshof.
Opdracht bij de Discuswerper:
Welke richting wordt de discus uitgeworpen?

Route Heino
Fiets weer terug naar de Stationsweg en sla rechtsaf. Ga langst de kerk de Canadastraat in. Parkeer
je fiets bij het Bezoekerscentrum. In de tuin achter het Bezoekerscentrum vind je een kunstwerk.
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Meisje met de oogstmand
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			
			

Gerard van der Leeden
Baksteen, Brons, Hardsteen
De kunstenaar heeft zich voor dit beeld laten inspireren door een Franse
sage van een arm boerenmeisje dat om in haar onderhoud te voorzien telkens naar de markt ging met een mand vol landbouwproducten op haar
hoofd. Ze droomt een gouden toekomst.

Opdracht bij het Meisje met de Oogstmand:
Welke vruchten en kruiden zou het Meisje met de Oogstmand hier kunnen oogsten?

Einde: Fiets weer naar het rondje om de kerk. Dit is het einde van de kunstfietsroute.

Route Heino

Plattegrond Heeten - Nieuw-Heeten

Route Heeten - Nieuw-Heeten
Fiets vanaf het schoolplein van de Bernadetteschool rechtsaf de Weseperweg in en neem de tweede
afslag rechts naar de Stevenskamp. Fiets richting de hoofdingang. Hier staan twee kunstwerken vlak
tegenover elkaar:

1
3
4

2
7

1

Appelschijfjes
Kunstenaar:		
Materiaal: 		
Omschrijving:		
			

Onbekend
Brons
Dit beeld, dat je ook kan gebruiken, is aan de Stevenskamp aangeboden
toen het gebouw opnieuw geopend werd.

Opdracht bij de Appelschijfjes:
Dit kunstwerk is ook eigenlijk een gebruiksvoorwerp. Vind je dat geslaagd? Probeer het
eens uit.

2
5

6

kunst

route

Kunst in je eigen omgeving

Twee zittende ouderen
Kunstenaar:		
Materiaal: 		
Omschrijving:		
			

Onbekend
Brons
Ook dit beeld werd aangeboden aan de Stevenskamp door een bewoner van
de Stevenskamp in 1996. Er is verder niets bekend van het beeld.

Opdracht bij de twee zittende ouderen:
Vind je de plek van dit beeld goed gekozen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Route Heeten - Nieuw-Heeten

Route Heeten - Nieuw-Heeten

Fiets via de Weseperweg terug naar de Dorpsstraat. Ga hier rechts.
Volg de Dorpsstraat tot je op het Dorpsplein komt. Hier staat weer een kunstwerk:
‘
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Keer om en fiets weer richting het Dorpsplein. Sla net voor het Dorpsplein rechts af de Holterweg in.
Buiten het dorp blijf je de Holterweg volgen, neem dan het fietspad.
Fiets door tot de rotonde bij Nieuw-Heeten. Hier kruist de Holterweg de Okkenbroekstraat. Fiets even door
naar het tankstation, vanwaar je een goed zicht hebt op de rotonde:

Bronzen pony s
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			

Marcus Ravenswaaij (1925-2003)
Baksteen, Brons, Hardsteen
Dit beeld is in 1991 door de stichting Helami aangeboden aan de bewoners
van Heeten ter gelegenheid van de dertigste ponymarkt. De verwijzing naar
de ponymarkt spreekt vanzelf.
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Hekken op de rotonde
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		

Opdracht bij de pony’s:
Maak een grappige foto van of een selfie met de pony’s.

Onbekend
Cortenstaal
Er is over dit kunstwerk geen informatie beschikbaar.

Opdracht bij de hekken op de rotonde:
De hekken op de rotonde verwijzen naar de Hekkensluiters van de Carnavalsvereniging
van Nieuw Heeten. Vind je dit kunst? Waarom wel of waarom niet?

Fiets de Dorpstraat weer verder af. Net na de kruising met de Stellingmolen zie je aan je rechterhand een
kunstwerk staan:
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Na de opdracht stap je weer op de fiets en ga je door het fietstunneltje naar de andere kant van de straat.
Daar volg je de Okkenbroekstraat.
Sla aan het eind, bij de T-splitsing rechts af, de Ambachtsstraat in.
Bij de kruising midden in het dorp bij de kerk staat het volgende kunstwerk:

Bronzen smeltkroes
Kunstenaar:		
Pearl Perlmuter
Materiaal:		
Brons, Hardsteen
Omschrijving:		
Kunstwerk t.g.v. opgravingen van een Germaanse nederzetting. Het kunst
			
werk is vervaardigd van Frans graniet en brons: deze materialen staan voor
			
de oudheid van de opgravingen. De muur symboliseert de beschutting
			
van een omheind kamp. Op de muur staat een bronzen smeltkroes die de
			
aanwezigheid van een Germaans kamp verklaard, het aanwezige ijzeroer
			
werd door de Germanen in kuilovens gesmolten tot productie ijzer. Op de
			
granieten plaat en treden liggen, als sporen van eeuwenoude stappen, voet
			afdrukken in brons.
Opdracht bij de Smeltkroes:
Zie je de omschrijving terug in het beeld?
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’het Gonst
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			
			

Saske van der Eerden
Aluminium, Baksteen, Polyester
Het symboliseert een doorsnee van de bevolking van het dorp. Het ontwerp
bestaat uit 6 mensenhoofden en een hondenkop geplaatst op sokkels. Tussen
alle hoofden vindt interactie plaats, wat levendigheid, bedrijvigheid en saam
horigheid van het dorp symboliseert.

Opdracht bij ‘t Gonst:
Vul de tekstballonnetjes in bij dit beeld

Route Heeten - Nieuw-Heeten
Sla nu links de Zwarteweg op, uiteraard pak je het fietspad zodra dat begint. Fiets de Zwarteweg af tot de
rotonde. Ga bij de rotonde rechtdoor. Je bent nu op de Portlanderdijk.
Neem de derde afslag links. Dit is de Heetenerdijk.
Fiets door op de Heetenerdijk, die overgaat in de Nielandsweg. Volg de Nielandsweg tot je bij de kruising
met de Schoonhetenseweg komt. Sla links af de Schoonhetenseweg op.
Als je bij de rotonde bent, zie je het volgende kunstwerk:
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Zonder titel
Kunstenaar:		
Materiaal:		
Omschrijving:		
			
			
			
			

Alex Vermeulen
Polyester, Staal
Het kunstwerk bestaat uit twee spiralen die een in elkaar draaiende beweging
maken met daarop twee figuren die met elkaar communiceren. Het is een
symbool voor menselijke ontmoeting. Als je om de rotonde rijdt gaat de spi
raal draaien, het ziet er vanuit elk oogpunt anders uit. Het is een landmark dat
de inwoners, bezoekers en passanten van Heeten welkom heet.

Opdracht bij het beeld Zonder titel:
Dit beeld heet Zonder titel. Bedenk zelf een titel bij dit beeld.

Begrippenlijst
Abstract:
Abstracte kunst is een richting binnen de moderne kunst waarin niet altijd wordt geprobeerd om
dingen uit de wereld er echt uit te laten zien. De letterlijke betekenis is ‘afstand nemen van de werkelijkheid’. Het is het tegenovergestelde van figuratieve kunst.
En profil:
Het profiel of silhouet van een gezicht, van de zijkant gezien.
Figuratief:
Figuratieve kunst is het soort kunstwerken waarin herkenbare onderwerpen zijn afgebeeld. Voorbeelden van figuratieve werken zijn landschappen, portretten of stillevens. Het is het tegenoverstelde van abstracte kunst.
Mozaïek:
Mozaïek is een kunstvorm waarbij een grote afbeelding wordt gemaakt uit een groot aantal kleine
gekleurde steentjes
Reliëf:
Met een reliëf wordt een driedimensionale beeldhouwkundige afbeelding bedoeld, waar je niet
helemaal om heen kan lopen. De voorkant heeft allerlei vormen, maar de achterkant is meestal plat.
Het wordt gemaakt van steen, hout, keramiek of metaal. Het wordt vaak geplaatst in een muur van
een gebouw, zoals bij een kerk.
Cortenstaal:
Cortenstaal is ijzer waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. Het heeft een
roestkleur.
Sculptuur:
Een sculptuur is een ruimtelijk beeldhouwwerk dat vormgegeven is door materiaal te verwijderen.
Er wordt bijvoorbeeld uit een steen gehakt of gesneden om een sculptuur te maken.
Sokkel:
Een sokkel is het voetstuk van een standbeeld.
RVS:
Dit betekent roestvrijstaal. Het is een mengeling van metaalsoorten en kan niet roesten.
Object:
Hiermee wordt in deze kunstfietsroute een kunstwerk bedoeld, maar object betekent letterlijk ‘voorwerp’.

Neem voor de rotonde het fietspad linksaf naar het dorp Heeten. Je fietst nu de Dorpsstraat in. Sla rechtsaf de Weseperweg in en je bent weer bij school.

Plastiek:
Een plastiek is een bepaalde variant binnen de beeldhouwkunst. In tegenstelling tot een sculptuur,
waarbij het kunstwerk uit een hard materiaal gehakt of gesneden wordt, ontstaat een plastiek door
een zacht materiaal te modelleren en/of te gieten. Dit kan bijvoorbeeld met klei, gips of was.
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