KUNST &
PARKENPAD
Zevenaar

Welkom in Zevenaar,
het hart van De Liemers!
Het KUNST&PARKENPAD Zevenaar is een
wandelpad door het centrum en verschillende
woonwijken van de stad Zevenaar. Het pad
loodst u langs ruim 40 kunstwerken en -objecten
en u wandelt door 8 stadsparken.
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Het zijn geheel nieuw ontwikkelde routes, die als
gemeenschappelijk kenmerk hebben, dat ze ongeveer 20 tot 25 kilometer lang zijn en zowel over
harde als zachte ondergrond voeren. Uiteraard
kunnen ook delen van de routes gevolgd worden.
Alle routes zijn gemarkeerd met een eigen logo.

Het is een nieuwe route van ongeveer 22 kilo
meter lengte, die grotendeels over harde ondergrond gaat. U kunt het pad ook in twee delen
wandelen, namelijk een Oost-Zuid deel en een
West-Noord deel, elk ongeveer 11 kilometer lang.
De route is gemarkeerd met een eigen logo.

Getracht is in iedere route zoveel mogelijk afwisseling te brengen met betrekking tot natuur,
water, cultuur, kleine kernen, dorpen en steden.
Uitvoerige overzichten van de routes zijn te
downloaden op www.wandelenindeliemers.nl.

Liemers-Knooppad

Bewegwijzering

Deze route is onderdeel van het LiemersKnooppad. Dit is een combinatie van een
aantal wandelpaden in het gebied tussen de
regio Arnhem Nijmegen, de Duitse grens en
Doetinchem. De rivieren Rijn, IJssel en Oude
IJssel zijn niet alleen streekbepalend, maar
geven ook aan waar ongeveer de grenzen liggen
van dit gebied.

U kunt deze route heel gemakkelijk lopen door
onderstaande borden te volgen.
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route

looproute

looproute

niet inlopen

Oost-Zuid gedeelte

Van de inventaris zijn o.a. waardevol: de
middeleeuwse zandstenen doopvont, de fraaie
preekstoel, de kerkbanken en de orgelgalerij,
alsmede de koperen “Elverickplaat” met
kruisiging-voorstelling. Meer informatie:
www.rk.kerkenzevenaar.nl.

Dit gedeelte heeft een lengte van ongeveer
11 kilometer (ca twee uur). Het loopt over in het
West-Noord gedeelte.

Startpunt Voor de H. Andreaskerk bij
Startmonument (zuil) op het kruispunt van de
Markt en de Kerkstraat.

Ga rechts van de kerk de Markt in.
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Gimborn
Te vinden aan het Binnenplein (zijde Delenhove).
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Startmonument Liemers-Knooppad
Volg de weg met de bocht naar links.
Voorbij de kerk gaat de Markt over in de
Wittenburgstraat.

Gemaakt door Ariës Natuursteen BV naar
ontwerp van de organisatie van het LiemersKnooppad. Te vinden aan de Markt.
1

H. Andreaskerk
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Deze kerk kent een lange
geschiedenis van bouwen, veranderen, afbreken en opnieuw
opbouwen. De Andreaskerk
dateert uit de 15e eeuw, is in
1870 vergroot en in 1884 van de
neogotische toren voorzien.

Startmonument Liemers-Knooppad

Waterpomp
Te vinden aan het voet-fietspad direct links
voorbij de kerk.
Ter hoogte van de Weverstraat ziet u aan
uw rechterhand achter een hek Landgoed Huis
Sevenaer.

Waterpomp
Gimborn ®
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Huis Sevenaer
Dit bijzondere pand heeft
niet meer hetzelfde uiterlijk
als bij de stichting als burcht
in de 13e eeuw. Door de
diverse oorlogen heeft het
kasteel veel geleden. In de
19e eeuw werden verschillende veranderingen
aangebracht. Huis Sevenaer is voor de stad
Zevenaar een historisch pronkstuk.
Bij het kruispunt rechtsaf (Didamsestraat).
Volg deze rechts van parkeerplaats, op t-splitsing
linksaf en weg volgen met bocht naar rechts
(Vondellaan). Bij driesprong rechts aanhouden
en Vondellaan vervolgen, na ongeveer 150 meter
direct ná de snackbar linksaf (Jan Campert
straat). Op het kruispunt rechtsaf (Brederostraat)
en op het volgende kruispunt weer rechtsaf
(Huygenslaan).
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Twee apen in een kooi
Gemaakt door Chris van den Berg. Te vinden aan
de Huygenslaan.
Bij het grote kruispunt rechtdoor de Guido
Gezellestraat in (attentie verkeer). Vlak voor
het einde van de weg en voorbij de gebouwen
bij de speeltoestellen rechtsaf via het hek de
Gimbornhof in, loop in dit arboretum een
gemarkeerde lusroute.

Twee apen in een kooi
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Gimbornhof

De Gimbornhof is rond 1910 aangelegd in
opdracht van de heer Von Gimborn (1872-1964),
apotheker, die in Zevenaar een inktfabriek tot
bloei bracht. In 1908 kocht hij het terrein, groot
5 ha., om er zijn hobby uit te kunnen oefenen.
Hij verzamelde bomen en struiken, waarbij ook
veel buitenlandse (uitheemse) soorten waren.
Het aangekochte land, net op de grens van zand
en klei, was eerst niet zo geschikt om er bomen
en struiken op te planten. Van de 5 ha. bestonden er 3 uit klei en 2 uit zand. Door vermenging
ontstond er een voedzame en goed doorlatende grond. Bomen uit de hele wereld, vooral
coniferen, werden daarna aangekocht, maar
veel kweekte Von Gimborn er ook zelf. De aanleg
van de tuin heeft wel 3 jaar geduurd. Er moesten
vijvers worden gegraven, heuveltjes opgeworpen en paden en bruggen worden aangelegd.
Oorspronkelijk zijn er ook twee tuinhuisjes
geweest. De tuin werd ook beveiligd: er stonden
bijvoorbeeld bordjes met de tekst “Pas op voor
voetangels en klemmen!”. Ze waren er niet, maar
het werkte wel.
In 1925 vertrok de heer Von Gimborn naar
Doorn, waar hij zijn hobby voortzette met het
oprichten van een nieuwe Gimbornhof. De
Gimbornhof in Doorn is erg beroemd. De tuin
in Zevenaar was intussen eigendom geworden
van een kloosterorde uit Maastricht. Deze orde
bouwde tussen 1920 en 1930 op een gedeelte
van de tuin het Juvenaat, een onderwijsinstelling voor aspirant-kloosterlingen. Het Juvenaat
is thans in het bezit van Baston Wonen en de
Gimbornhof is eigendom van de gemeente
Zevenaar. Bezienswaardig: achter het park staat
het zgn. Juvenaat, een kloostergebouw met
een rijke (clericale) geschiedenis, stammend
uit 1926–1927 (www.gerrie-willemsen.nl en
www.liemersmuseum.nl).

Ga na het verlaten van het park rechtsaf,
met direct daarna een bocht naar links. De weg
gaat over in de Douwes Dekkerstraat.
Op de grote t-splitsing rechtdoor de voorrangsweg oversteken (attentie verkeer). Neem
bij de laatste driesprong, en het dichtst bij de
vijver, het zwarte voetpad linksaf. Ná het eerste
huis rechtsaf de villawijk in en op de driesprong
rechtdoor de weg vervolgen. Bij de bocht naar
links (villa Magnolia) rechtsaf het fietspad in,
op de volgende driesprong rechtsaf. U bevindt
zich nu tussen de velden van het sportpark
Hengelder.
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Sportpark Hengelder

Op weg van sportpark Hengelder naar de
Fergusonbrug van de Betuwelijn passeert u
de akkers van jonker Huub van Nispen van
Sevenaer die omzoomd worden door houtwallen
die door de vrijwilligers van de Groengroep HS
worden onderhouden. Deze houtwallen zijn
windvangers en schuil- en fourageerplaatsen
voor de vogels en insecten. In de struiken staan
gestapelde houtrillen van het kleine snoeihout.
Hoge peppels en esdoorns worden gerooid om
de ondergroei gezond en dicht te houden. Een
markante boom aan het eind van de houtwal
geeft een mooi beeld en blijft onder meer
daarom intact.

De Bieleman

Loop door totdat u bij de zendmast het
park weer verlaat via het hek. Ga rechtsaf op
het fietspad, dat u na ca. 150 meter (direct
ná de grote parkeerplaats) weer verlaat naar
rechts. Volg het zwarte asfaltpad en neem op de
driesprong de bocht naar links. Na de bocht naar
rechts gaat u linksaf en weer direct linksaf het
rode fietspad op. De rotonde passeert u links en
u vervolgt de weg rechtdoor (Ringbaan Oost). Na
de spoorwegovergang vóór de rotonde rechtsaf
de voorrangsweg oversteken (attentie verkeer).
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De Bieleman
Gemaakt door Nicolaas Dings. Te vinden aan de
rotonde.
Op het fietspad linksaf met de bocht mee
naar rechts en direct weer links de weg oversteken (attentie verkeer) naar de brug richting
Babberich (Fergusonbrug).
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Fergusonsbrug
De brug is één van
vele “Betuwelijnkunstwerken”. De
verkeersbrug over
de sporenbundel
is een markant
bouwwerk. Om aan de wens van de gemeente
te voldoen om de kruising van infrastructuur te
accentueren, is gekozen voor een tuiconstructie.
In het landschap vormen de vier ovale, stalen
pylonen een landmark. Bovenaan de pylonen
is een glazen plaat met verlichting aangebracht
die de passage van de weg met de sporenbundel
benadrukt. Het wegdek komt even los bij de oplegging en daarmee verzelfstandigt de brug zich
als een nieuw element in het landschap. Doordat
de pylonen in twee richtingen hellen, wordt het
beeld van een opgetild wegdek versterkt.

De koffer, op de achtergrond korenmolen De Hoop
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Op 3 april 1945 is Zevenaar bevrijd. Een dag eerder, op Paasmaandag 1945, sneuvelde toen voor
de spoorwegovergang aan de Babberichseweg
de negentienjarige Kenneth Ferguson van het
Canadese 12th Manitoba Dragoons Regiment.
Zevenaar kent geen echte bevrijder, er is geen
straat naar iemand genoemd.
Er is besloten om lance korporaal K.S. Ferguson
die eer te gunnen en in zijn naam de Canadezen
te bedanken voor de bevrijding van Zevenaar.
De nieuwe brug werd daarom naar Ferguson
vernoemd.
Onderaan afdaling op driesprong bij einde
scherm linkerfietspad aanhouden. Ga de rotonde voor driekwart rond (attentie verkeer).
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De Koffer
Gemaakt door Nicolaas Dings. Te vinden aan de
rotonde.
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Ree met trapje
Gemaakt door Nicolaas Dings. Te vinden aan de
rotonde.
U gaat richting Oud-Zevenaar (Dijkweg) om
aan het einde op de t-splitsing linksaf te gaan
(Kerkweg).
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Bertus de Schaapherder
Gemaakt door Peter Erfetemeijer. Te vinden aan
de Kerkweg.

Ree met trapje
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Bertus de schaapherder

Aanduidingen van richtingen

Korenmolen De Hoop te Oud-Zevenaar

Ga de Oud-Zevenaarsedijk op en ga
boven direct rechtsaf het klinkerpad in (’t Olde
Processiepad) achter de Martinuskerk langs.

Molen De Hoop produceert
op een ambachtelijke maar
professionele wijze vele
soorten meel en bloem voor
de beroeps- en particuliere
bakkers. De molen is nog
dagelijks in werking. Direct naast Korenmolen
De Hoop bevindt zich de Gruttery, een unieke
winkel voor thuisbakkers en nog veel meer.
De Gruttery maakt de unieke molenproducten
ook bereikbaar voor de consument.
Met Korenmolen De Hoop aan uw rechterhand richting Zuidspoor Station volgen. U gaat
onder de tuibrug door en de volgende rotonde
gaat u eveneens voor driekwart rond (attentie
verkeer).
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Aanduidingen van richtingen
Te vinden nabij de Martinuskerk.

5

Martinuskerk
Dit is de oudste kerk in
de gemeente Zevenaar en
wordt al in 1276 genoemd.
Verschillende malen wordt
de kerk verbouwd of gerestaureerd, zo ook na de
verwoesting in 1572. Van de inventaris kunnen
we noemen: barok altaar, neogotisch altaar in
de Mariakapel, koperen doopvont (1650) en
houten heiligenbeelden. De albasten piëta, die
KUNST &PARKENPAD Zevenaar
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Oud Zevenaar tot een bedevaartplaats heeft
gemaakt, is in 1975 gestolen.
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Gemaakt door Anita Ebbeling. Te vinden aan de
Roosdom.

Aan het einde van het klinkerpad scherp
rechts naar beneden langs ‘Careza de Kroon’
(horeca), na passeren hiervan links van huis met
nr. 11 het voetpad ingaan, aan einde hiervan op
het hofje rechtsaf (Sint-Annastraat).
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Bij de bocht naar links geheel rechts het
onverharde voetpad langs de sloot nemen en
aan het einde van het onverharde schelpenpad
linksaf het straatje in. Op de t-splitsing rechtsaf
het voetpad op. Deze gaat over in een (rood)
fietspad. Bij de t-splitsing gaat u wederom
rechtsaf (Oud-Zevenaarseweg) en volgt u het
wandelpad.

Paddenfontein
Gemaakt door Luigi Pedron. Te vinden aan de
Sint-Annastraat.
Op de eerstvolgende t‑splitsing weer
rechtsaf (Martinusweg).
In de buurt van het horecabedrijf zijn ook
nog andere stickers aangebracht, die echter
onderdeel zijn van een route van het LiemersKnooppad, zeg maar de moederorganisatie van
dit pad (houdt dus alleen de markering van het
KUNST&PARKENPAD Zevenaar in het oog).
Vervolgens (en negeer daarbij het
kruis op de lantaarnpaal) direct weer linksaf
(Leemkuylweg). Deze weg gaat over in De
Roosdom.

Paddenfontein

8
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Tafel en stoelen
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Tafel en stoelen
Gemaakt door Anita Ebbeling. Te vinden nabij
het park aan de Oud-Zevenaarseweg.
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Tichelkamp/Oud-Zevenaarseweg
Vrijwel aan het einde van de straat vlak voor
de t‑splitsing bij het huis (nr. 20) het fietspad
links op gaan. Ga met de bocht naar links de
voorrangsweg Ringbaan-Zuid op. Houd links aan
op het trottoir en ga rechtdoor de Zuiderlaan in.
Op de driesprong linksaf de Panovenweg in en op
de volgende driesprong rechtdoor (Breulylaan).
Bij de bocht naar rechts gaat u linksaf het onverharde voetpad in, om recreatieplas De Breuly
heen. Aan het einde van het onverharde pad
rechtsaf de asfaltweg nemen (Breulylaan).

Tafel en stoelen aan de Roosdom

Bij het tweede onverharde pad gaat u
linksaf, tussen de bomenrij door. Vervolgens
een bruggetje over, rondom de plas en direct na
het dierenpark linksaf rond het parkje. Op de
t-splitsing de verharde weg linksaf (Panovenweg)
langs Recreatieoord De Panoven, bij de driesprong rechtsaf de Ooijselandweg in en aan het
einde van de weg rechts aanhouden.
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De Breuly/Panoven

Recreatieoord de Panoven is een goed bewaard industrieel erfgoed uit 1860, waar u de
kans krijgt het oude baksteen- en dakpanambacht te herbeleven en één te worden met
de natuur. De oven is met behoud van historie
omgetoverd tot een museum dat sterk tot de
verbeelding spreekt. De kleiwinning heeft
gezorgd voor een bepaalde biotoop bij de
kleiplassen (tichelgaten) om de Panoven heen,
maar ook aan de andere kant van de dijk waar
het natuurgebied de “Gelderse Poort” begint.
Het KUNST&PARKENPAD Zevenaar loopt
tussen de kleiplassen door. Een bezoek tijdens
de wandeling aan het museum en het erfgoed
is zeer de moeite waard. Meer informatie:
www.panoven.com.

Bij de driesprong rechtdoor (Heilige
Huisjes), aan het einde van de weg met de bocht
naar links en direct rechts de voorrangsweg oversteken (attentie verkeer). Ga de spoorwegovergang over en direct rechtsaf de Stationsstraat in.
6

De Buitenmolen
Deze molen is maalvaardig en maalt thans op
vrijwillige basis graan.
Gebouwd in de 16e eeuw.
Restauraties: 1969 en 1970
Type: Torenmolen
Vlucht: 24,40 meter
Wiekvorm: Oudhollands
Romp: Ronde stenen molen
Kap: Gedekt met schaliën

Tafel en stoelen in het park aan de Oud-Zevenaarseweg

KUNST &PARKENPAD Zevenaar
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West-Noord gedeelte

Bij deze molen bent u aan het einde van
het eerste deel (Oost-Zuid gedeelte) van het
KUNST&PARKENPAD Zevenaar. Indien u hier
het Pad wilt beëindigen en terug wilt keren naar
het startpunt, gaat u verder langs de molen de
Molenstraat in. Deze loopt u helemaal af tot
aan het grote kruispunt bij de vijver. Hier steekt
u rechtdoor over (attentie verkeer) de Nieuwe
Doelenstraat in en na ongeveer 200 meter bereikt u weer het beginpunt bij de kerk.

Hier start het tweede (West-Noord)
 edeelte van het Pad met een lengte van ongeg
veer 11 km.
Na ongeveer 200 meter, direct ná het
schoolgebouw, gaat u linksaf (Vestersbos). Bij de
driesprong gaat u links de Heldringstraat in.
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Speelbank
Gemaakt door A. Dickerhof. Te vinden aan de
Vesterbos.
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Liemers Centrum voor Natuur- en Milieu
educatie (NME)
Het doel van de NME is het bieden van diensten
en producten waardoor (jonge) mensen bewondering, kennis, inzicht en vaardigheden op het
gebied van natuur en milieu bijgebracht wordt.

Speelbank
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Door deze basis zijn ze
beter in staat, op grond
van een goed ontwikkeld
waardebesef, bewuste
keuzes te maken voor
een duurzame en leefbare samenleving. Het
centrum verzorgt natuuren milieueducatie in de
Liemers. U kunt hier even leuk zitten.
Aan het einde gaat u op de t-splitsing
rechtsaf de Pelgromstraat in en bij het kruispunt rechtdoor Westeinde (attentie verkeer).
Na het huis met nummer 3A scherp linksaf een
smal voetpad in. Aan het einde rechts voor de
garageboxen langs en om het speeltuintje heen.
Vervolgens rechtsaf de Abr. Kuyperstraat in die u
geheel uitloopt.
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Speelheuvels

Speelheuvels
Gemaakt door Gerard Howeler. Te vinden aan
de Kardinaal de Jongstraat.
Bij het kruispunt gaat u linksaf de Van
Oldenbarneveldtlaan in.

15

Abstract plastiek

Abstract plastiek
Gemaakt door Oscar Goedhart. Te vinden nabij
de kruising Van Oldenbarneveldtlaan en Willem
de Zwijgerlaan.
Bij het volgende kruispunt rechtdoor oversteken en direct na de flat scherp linksaf gaan.
Daarna direct weer rechtsaf de Paganinistraat in.
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Meisje met tamboerijn
Gemaakt door August Manche. Te vinden in de
Paganinistraat.
U loopt langs de school en bij het kruispunt
rechtsaf (Van Beethovenstraat), direct hierna op
de grote kruising rechtdoor de weg vervolgen
(attentie verkeer).

Meisje met tamboerijn

KUNST &PARKENPAD Zevenaar

11

17

Zonnewijzer
Te vinden op de hoek van de Mozartlaan en
de Van Beethovenstraat.
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Gestileerde turner
Gemaakt door August Manche. Te vinden in
de Van Beethovenstraat.
U gaat de tweede weg links (Schubertstraat)
en op de driesprong linksaf de Bachstraat in.
Daarna gaat u direct rechtsaf de Debussystraat
in. Aan het einde gaat u links de stoep op en
rechtsaf voor het huizenblok langs. Direct na
huis met nr. 11 linksaf en volgt u het voetpad tot
aan de voorrangsweg (Mozartlaan). Hier gaat
u rechtsaf op het trottoir en bij het kruispunt
steekt u rechtdoor over (Europalaan richting
Tortonaplein).
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Tempel van Europa
Gemaakt door Jan Dirk Nibbelink. Te vinden
aan het einde van de Europalaan, aan het
Tortonaplein.

Zonnewijzer

Op de driesprong gaat u rechtsaf (Privas
laan) en bij de volgende driesprong links de
Privaslaan vervolgen. Na ca. 100 meter gaat u
rechtsaf de Schumanstraat in. Deze gaat met de
bocht naar links over in de Beyenstraat, langs
een grasveld met speeltoestellen. Bij de bocht
naar links direct rechts de Gasperistraat in.
Na ca. 100 meter gaat u in de bocht naar links,
rechtsaf het schelpenpad in, langs het weiland
en rechtdoor op de verharde weg. Vervolg de
bocht naar rechts en dan rechtdoor (Spinet),
rechtdoor langs het sportveld van de school.
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Schoolplein
Te vinden bij het Liemers College.

Gestileerde turner

12
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Deze weg gaat over in een fietspad. Direct
na de school linksaf voor de school langs. Bij de
ingang van de atletiekbaan rechts het hek door
en het Rosorumpark 5 in.
Bij de t-splitsing rechtsaf langs het water en
bij doorgang in struiken en liggende boomstammen rechtsaf en direct links schelpenpad volgen.
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Herkenningselement
Gemaakt door Eugene Terwindt. Te vinden nabij
Heerenmäten.
Vóór het einde van het pad linksaf over het
grasveld langs de sloot. U gaat rechtsaf het bruggetje over en rechtdoor voorbij de ingang van het
kerkhof. Blijf het voetpad volgen langs het hek
van Kinderboerderij Rosorum.

8

Kinderboerderij Rosorum
Het is een gezellige,
knusse kinderboerderij.
De boerderij is het hele
jaar geopend. Vanaf het
bezoekerscentrum “De
Schaapskooi” loopt een verhard wandelpad
langs alle weiden en door de knuffelweide. Er
zijn diverse dierenverblijven. Deze zijn vrij
toegankelijk voor wandelaars. Op de kinderboerderij zijn verschillende diersoorten, zoals
ezels, pony’s, diverse schapen en geiten, kippen,
eenden, ganzen, pauwen, duiven, kalkoenen en
’n prachtige bok. Voor de “gevleugelde vrienden”
is er een apart verblijf waarin ze op een luxe
manier de nacht kunnen doorbrengen. De kleine
knuffeldieren zoals cavia’s en konijnen zitten
in het knaagdierenverblijf, maar kunnen altijd
geaaid worden. Bezoekadres: Methen 2b, 6904
GN Zevenaar. Telefoon: 0316-529290. Meer informatie: www.kinderboerderijrosorum.nl

Tempel van Europa

Herkenningselement
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Overbrugging

Na de bocht naar links gaat u rechtdoor de oprit
op die overgaat in Schiltje. Hierna gaat u de oprit
af en rechtdoor de Kuilsmaat in. Bij de bocht
naar links rechtdoor en rechts van de flat blijven
(Walenkamp). Aan het einde van de weg op de
t-splitsing linksaf en bij de volgende t-splitsing
oversteken (attentie verkeer) en iets naar rechts
het verhoogde fietspad in. De verkeersweg
oversteken (attentie verkeer) en rechtdoor het
voetpad blijven volgen langs de flat. Bij het einde
van het voetpad rechtsaf (trottoir) en ter hoogte
van het ziekenhuis linksaf het hellende voetpad
in (attentie verkeer).

Aan het einde bij de t-splitsing linksaf
en rechts het bruggetje over. Bij de volgende
t-splitsing linksaf en bij de bocht naar links gaat
u rechtsaf het schelpenpad in. Aan het einde van
het schelpenpad gaat u rechtsaf het voetpad op
en rechts om rotonde heen, rechtdoor (attentie
verkeer) de Roodwilligen op. Na ca. 200 meter,
direct ná het huis met nr. 10, scherp rechtsaf het
fietspad op. Dit blijft u volgen met de bocht naar
links en op het pleintje direct rechts. Na het huis
met nr. 64 gaat u rechtsaf het fietspad op.
22

Overbrugging
Gemaakt door Tirza Verrips. Te vinden nabij
Vijver Sandgat.
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Roodwilligen
U gaat het bruggetje over en direct rechts
het schelpenpad op langs het water. Aan het
einde rechtdoor de verharde weg in (Sandgat).
Bij de bocht naar links gaat u rechtsaf Bolthagen
in.
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Reisenakker/Mercurion
Op de t-splitsing rechtsaf en bij de ysplitsing houd u links aan. Bij de t-splitsing
gaat u linksaf en aan einde rechtsaf voorbij de
Rabobank. Daarna steekt u gelijk links over en
slaat u een smal pad in, in de richting van de
A12. Bij het bruggetje gaat u rechtsaf. Bij de driesprong gaat u vlak vóór het kunstwerk rechtsaf.

23

Herkenningszuil (7 meter)
Gemaakt door Bas Maters. Te vinden aan de
Mercurion.
Volg het pad langs de sloot en ga bij
de verharde weg linksaf (attentie verkeer).
Bij de driesprong gaat u rechtsaf en bij de volgende driesprong weer rechtsaf (Reisenakker).

24

Herkenningszuil (2,5 meter)
Gemaakt door Bas Maters. Te vinden aan de
Reisenakker.
U gaat direct links langs het hek (attentie verkeer) en u steekt de weg over (attentie
verkeer) om vervolgens rechtdoor het voetpad
te volgen langs het bejaardencentrum.

Herkenningszuil aan de Mercurion

Honingraat
25

Honingraat
Gemaakt door J. Radecker. Te vinden aan de
Platanenlaan.
U gaat tussen twee schoolgebouwen door
rechtsaf het roodgekleurde fietspad op en loopt
zo dicht mogelijk langs de school richting het
trapveldje. Bij de t-splitsing gaat u linksaf langs
het houten schoolgebouw Lindenhage. Op de
t-splitsing gaat u linksaf langs de sloot op en bij
de driesprong rechtsaf richting de kruising met
verkeerslichten.

Herkenningszuil aan de Reisenakker

KUNST &PARKENPAD Zevenaar

15

26

Meetingpoint
Gemaakt door Roland de Jong. Te vinden aan de
Platanenlaan.
Bij de verkeerslichten steekt u rechtdoor
over (attentie verkeer) de straat de Lentemorgen
in en loopt u langs het zwembad.

27

De Duiker
Gemaakt door Oscar Goedhart. Te vinden nabij
het zwembad aan de Lentemorgen.

Meetingpoint

28

Weerspiegeling, rimpeling en plons in water
Gemaakt door Jac Frencken. Te vinden in
de hal van het overdekte zwembad aan de
Lentemorgen.
Bij het kruispunt gaat u rechtdoor.

9

Molenstomp Lentemorgen
De molen dateert uit 1844. De laatste jaren heeft
hij dienst gedaan als atelier van pottenbakker
Goldewijk.
U loopt langs de Molenstomp, sporthal en
bibliotheek.

29

Twee sportfiguren
Gemaakt door J. Radecker. Te vinden nabij de
sporthal aan de Lentemorgen.

De Duiker

Weerspiegeling, rimpeling en plons in water
Twee sportfiguren
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Zevenjarig jongetje

Anne Frank
Herkenningselement geel

30

Zevenjarig jongetje

31

Anne Frankbeeldje

Gemaakt door Ed van Teeseling. Te vinden nabij
de bibliotheek aan de Lentemorgen.

Gemaakt door Marius van Beek. Te vinden in
de Haspelstraat.

Op het grote kruispunt gaat u rechtsaf
de stoep op en na ca. 50 meter steekt u de
weg over (attentie verkeer). U gaat links de
K. Hendrikstraat in en vlak vóór de grote weg
gaat u rechts de parallelweg in.

Bij het huis met nr. 18 steekt u links de weg
over (attentie verkeer) de R. Anselmstraat in. Aan
het einde van de weg gaat u linksaf de Karel van
Gelrestraat in en bij de bocht naar rechts gaat u
rechtdoor tussen de huizen. De grote weg steekt
u over (attentie verkeer) en over de parkeerplaats
gaat u links langs Aldi.
32

Herkenningselement geel
Gemaakt door Yvonne Keijser. Te vinden aan
de Muldershof voor Aldi.
Achter de bakkerskiosk gaat u scherp naar
links en dan rechts het plein op (Muldershof ).

33

Waterelement
Te vinden aan de Muldershof.

Waterelement
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U steekt het plein rechtdoor over en u gaat
op de t-splitsing rechtsaf de Grietsestraat in.
34

Herkenningselement groen
Gemaakt door Yvonne Keijser. Te vinden aan de
Grietsestraat.

De Wolk

36

Madonna met het wapen van Zevenaar
Gemaakt P. Schoenmaker. Te vinden aan het
Raadhuisplein.

37

De vier tamboers
Gemaakt door Ubbo Scheffer. Te vinden aan het
Raadhuisplein.

38

De Ontmoeting/tegels in het straatwerk
Gemaakt door Maria Skonoloepoe en Tienke
Werf. Te vinden aan het Raadhuisplein.

Herkenningselement groen

Na ca. 100 meter gaat u vóór de sportzaak
rechtsaf (Mallemoolen) en direct achter het
uitzendburo links. Hier gaat u direct rechts het
bosje in. Dit is het Freulebosje 8 .
Op de driesprong houdt u rechts aan en
u volgt het pad rechtdoor. Op de volgende
driesprong gaat u links en direct rechts langs het
gemeentehuis. Bij de verharde weg slaat u linksaf
het Raadhuisplein op.
35

De Wolk
Gemaakt door Hans Roebers. Te vinden aan het
Raadhuisplein.

Madonna met het wapen van Zevenaar
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De vier tamboers

Klokkenspel

39

Klokkenspel
Te vinden aan het Raadhuisplein.
Op het kruispunt gaat u rechtsaf de
Marktstraat in.

De Ontmoeting

40

De zeven aren
Gemaakt door Huub Kortekaas. Te vinden aan
de Marktstraat.
De Marktstraat gaat over in de Markt met
aan uw rechterhand de Ontmoetingskerk.

De zeven aren †
10

Ontmoetingskerk
De naam van het kerkgebouw was lange
tijd: “Gereformeerde kerk”. Nadat in 1834
en 1886 door meningsverschillen over met
name theologische kwesties de calvinisten
in Nederland uiteengegaan waren, werd de
aanduiding “Hervormde kerk” gebruikelijk.
Vanaf 13 mei 2001 draagt het gebouw de naam
“Ontmoetingskerk” en wordt het gebruikt door
de Protestantse gemeente.
U komt weer uit bij het startpunt bij de
H. Andreaskerk.
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Colofon
Deze brochure is gemaakt in opdracht van
en in samenwerking met de gemeente Zevenaar
en met de organisatie van het LiemersKnooppad door Regionaal Bureau voor Toerisme
Arnhem Nijmegen, Postbus 156, 6660 AD Elst,
Tel. 0481-366250, info@rbtkan.nl
Vormgeving en druk: Thoben Offset Nijmegen
www.vvvzevenaar.nl, www.liemersleven.nl,
www.wandelenindeliemers.nl

Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De inhoud is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld en getracht is om alle rechthebbenden te informeren. Alle informatie is aan wijzigingen onderhevig.
Aansprakelijkheid t.a.v. onvolledigheden of wijzigingen kan niet worden aanvaard.

