
 
 

Sprekende Beeldenroute – Uitgeschreven voor op de fiets 
 

• Start bij de Kring (beeld 1). Dit is op de kruising Richterslaan/werkmanlaan 

• Sla rechtsaf wanneer je met je rug naar het beeld de Kring staat naar Sluijterslaan 

• Sla bij de rotonde rechtsaf tot je links de zij-ingang van City Plaza ziet. Hier staat de drie 

Knoppen (beeld 2) 

• Ga terug naar de rotonde op de Noordstedeweg 

• Ga rechtdoor over de brug 

• Sla dan rechtsaf naar de Zavelwal 

• Vlak voor viaduct is het beeld Water en Vuur (beeld 3) 

• Ga dan door park Oudegein naar museum Warsenhoeck (volg de bordjes)*  

• Ten zuiden van de vijvers liggen de Mozaiëken  (beeld 4) 

• Ga dan via Parkhout naar het zuiden en sla bij Helmkruid linksaf 

• Rij Helmkruid af en ga onder de weg door. 

• Sla bij de Acaciastraat rechtsaf de Kastanjestraat in voor de Touwtrekkers (beeld 5) 

• Ga terug naar Acaciastraat en rij dan de Zuiderstraat in 

• Rij door tot het water en sla rechts de Handelskade op 

• Sla bij de 2e brug linksaf de Molenstraat in 

• Ga over de brug en neem de 2e links 

• En sla dan rechts de Tramstraat in en dan weer rechts de Dorpstraat in. Daar is de Beugelaar 

(beeld 6) 

• Sla dan links de brug over en daarna rechts het Raadhuisplein op. Daar is de Peinzende vrouw 

(beeld 7) 

• Volg dan De Oude sluis en die gaat over in de Wierselaan 

• Blijf de weg volgen tot het Museumwerf  

• Vervolg de weg tot de kruising  

• Sla dan linksaf de Ambachtsweg op en na de brug rechtsaf de Jutphasestraatweg op 

• Sla bij de Fokkesteeg linksaf. Daar is de Oude man en het Spelend meisje (beeld 8 en 9) 

• Sla bij de eerstvolgende kruising rechtsaf (Baarnse veste) en dan alsmaar rechtdoor 

• Ga onder de tunnel door tot de Brinkwal en neem de eerste rechts, dan de eerste links, dan 

de eerste rechts en weer de eerste rechts. 

• Blijf dan rechtdoor gaan en totdat je schuin rechts gaat en neem dan de 1ste rechts. Dit is de 

Brinkwal. Hier is het beeld In gesprek (beeld 10) 

• Einde 

 

* Let op: Vanaf beeld 38 naar museum Warsenhoeck kun je niet in een rechte lijn langs het water 

fietsen. Je dient via het park Oudegein of via het water aan de andere kant en via Jack’s Grillhouse te 

gaan. 

 

 


