
Uitgebreide informatie over de kunstwerken SMAAK-route 
 
1. De Zonnetafel 
Kunstenaar: Joost Barbiers 
Jaar: 1993 
Materiaal: Steen 
Locatie: Achter de oude mannenzaal van het St Pieters- en Bloklandsgasthuis 
(Binnenstad) 
 
De kunstenaar gebruikt uitsluitend steen voor zijn werk, waarvan hij een deel bewerkt 
en een deel onbewerkt laat. 
 
2. Two sitting men 
Kunstenaar: Tom Claassen 
Jaar: plaatsing 2010 
Materiaal: hout 
Locatie: Plantsoen West (Zocherplantsoen) t.h.v. Koppelpoort 
 
Sinds eind jaren '90 maakt Tom Claassen zijn 'Houten mannen' welke onder meer in het 
beeldenbos van het Kröller-Müller Museum in Otterlo te zien zijn. De inspiratie voor 
deze mannen vindt zijn oorsprong in Denemarken waar Tom Claassen ook woont. De 
grote aantallen Zweedse mannen die zeer regelmatig in en om Kopenhagen compleet 
beneveld in de parken op het gazon liggen of tegen een boom hangen, inspireerden de 
kunstenaar om dit gegeven te vertalen naar de beelden. 
 
3. There are worse things you could be accused of than of being a flower 
Kunstenaar: Kathrin Schlegel 
Jaar: 2010 
Materiaal: Brons 
Locatie: onder de spoorbrug Smallebrug, verbinding tussen Kleine Spui en Kleine 
Koppel 
 
Kunstwerk i.h.k.v. het door Giny Vos opgestelde kunstenplan 'Scaleshapes' voor het 
Eemkwartier. Kunstenaar Kathrin Schlegel heeft gekozen voor een locatie onder de 
spoorbrug, waar niet alleen het water De Eem, maar ook een voet- en fietspad onder 
door gaat. Deze locatie is de overgang tussen de 'oude' stad (binnenstad) en de 
'nieuwe' stad (Eemkwartier). Met het klassieke thema van Narcissus is gebruik gemaakt 
van een scala aan kunsthistorische verwijzingen en citaten. Een Venetiaanse 
pronkkroonluchter naar 18e eeuws model vervaardigd. In afwijking van de traditie, 
waarin dergelijke kroonluchters vaak rozen dragen, draagt deze kroonluchter narcissen 
die, nèt over het hoogtepunt van hun bloei, op zichzelf verliefd in het water gluren. De 



kroonluchter, ontdaan van zijn functie, is een ode aan de vergankelijkheid, aan het 
ambacht en aan de ijdelheid van de kunst. De verfijning en glans vormen een bewust 
contrast met de ruwheid van het betonnen viaduct. 
 
4. De Sassiaan 
Kunstenaar: Marianne Houtkamp 
Jaar: 2004 
Materiaal: Brons 
Locatie: Zandfoort aan de Eem (Koppel) 
 
Dit beeld herinnert aan voormalig wijkje 't Sasje, dat tussen de binnenstad en de Isselt 
lag. Inwoners van deze wijk, de Sassianen, deden zwaar werk, veelal in de Eemhaven. 
De laatste huizen van 't Sasje zijn in 1998 gesloopt om plaats te maken voor het 
Eemcentrum. De Sassianen wonen nu verspreid over de stad. Dit beeld aan de kade 
herinnert aan de hardwerkende Sassianen. 
 
5. Verpopping 
Kunstenaar: Thijs Trompert 
Jaar: 2007 
Materiaal: Brons 
Locatie: Tegenover Grote Koppel 7 (Koppel) 
 
Een uitvergrote zwarte slakrups, die aan zijn verpopping begint symboliseert de 
verandering van het gebied waarin het beeld geplaatst is. Het oudste industrie gebied 
van Amersfoort wordt namelijk omgebouwd tot een cultureel centrum (de schoonheid 
van een vlinder). Het beeld vleit zich op de keermuur, de bank biedt plek aan twee 
personen. Het beeld is het afscheidscadeau van gemeentesecretaris Gerard de Kleijn. 
 
6. De oude Eemloopbrug 
Kunstenaar: Couzijn van Leeuwen 
Jaar: 2008 
Materiaal: Staal 
Locatie: Plantsoen Noord bij Schimmelpennick-kade en de Koppelpoort (Binnenstad) 
 
Archeologen hebben tijdens de herinrichting van het Zocherplantsoen de 
oorspronkelijke bedding van de rivier de Eem aangetroffen. Kunstenaar Couzijn van 
Leeuwen heeft een brug gemaakt, met allerlei elementen die naar water verwijzen. Zo 
wordt op een symbolische manier de aandacht gevestigd op de historie van deze plek. 
 
 
 



7. Maak me af, maak me compleet 
Kunstenaar: Couzijn van Leeuwen 
Jaar: 2011 
Materiaal: keramiek 
Locatie: Plantsoen-West (Zocherplantsoen) ter hoogte van vijver. 
 
In juni 2010 nam Albertine van Vliet afscheid als burgemeester van Amersfoort. Zij 
stelde een gezamenlijk afscheidscadeau van de stad op prijs. Een cadeau dat zij op 
haar beurt weer heeft geschonken aan de stad. Het cadeau, een kunstwerk van Couzijn 
van Leeuwen, is mede mogelijk gemaakt door vele giften van bedrijven en inwoners. 
De beeldbank bestaat uit twee sculpturen die ieder de onderkant van een zittende 
leeuw voorstellen. De banken zijn pas compleet als er iemand op gaat zitten. Zij zijn 
geplaatst aan weerszijden van de trap bij de vijver in Plantsoen-West. De komst van de 
banken vormt daarmee de kroon op de nieuwe inrichting van dit bijzondere gebied, naar 
een ontwerp van landschapsarchitect Ank Bleeker. 
De bank maakt deel uit van het project Beelden van banken, waarvoor tien kunstenaars 
en vormgevers op verzoek van de gemeente een ontwerp van een stadsbank hebben 
gemaakt. Andere uitgevoerde banken zijn o.a. de fauteuils van Gijs Bakker, Op schoot 
in Amersfoort van Henk Visch en Argentum van Nicolaas Dings. 
 
8. Fauteuils 
Kunstenaar: Gijs Bakker 
Jaar: 2000 
Materiaal: Brons 
Locatie: Achter Davidshof (Binnenstad) 
 
Cadeau aan burgemeester Brouwer bij haar afscheid van de stad. De modellen van Gijs 
Bakker zijn opgebouwd uit purschuim en gegoten in brons. Onderdeel project Beelden 
van Banken. 
 
9. Argentum 
Kunstenaar:  Nico Dings 
Jaar: 2003 
Materiaal: Terrazzo en brons 
Locatie: Stadsring - hoek Molenstraat (Binnenstad) 
 
Bank met zes bronzen kussentjes, gemaakt door Nicolas Dings voor de dagen dat de 
krant uitkomt. Met dank aan De Amersfoortse Courant. Onderdeel project Beelden van 
Banken. 
 



10. Spoorbank 
Kunstenaar: Kees Verwey 
Jaar: 2000 
Materiaal: Staal en hout 
Locatie: 2 banken, viaduct Stationsstraat en op van Asch-v. Wijckstraat - 
Snouckaertlaan (Bergkwartier/Bosgebied) 
 
In 1998 werd de Asch van Wijkstraat heringericht. Een aantal kunstenaars werd 
gevraagd om een tijdelijk kunstwerk te ontwerpen dat tegenwicht bood aan de chaos 
van de wegwerkzaamheden. Kees Verwey gebruikte materialen die je tegenkomt bij 
wegwerkzaamheden. De banken, gemaakt van wegafzettingmaterialen, vielen zo in de 
smaak dat ze nu nog steeds op de Asch van Wijkstraat staan. In het kader van Op het 
spoor van de stad. 
 
11. De Zonnewijzer 
Kunstenaar: Konings en Bey 
Jaar: 2000 
Materiaal: Staal 
Locatie: Centraal station (Bergkwartier/Bosgebied) 
 
Door de uitvinding van de trein was de mens in staat om in korte tijd grote afstanden af 
te leggen over verschillende breedtegraden. Hierdoor werd het nodig om afspraken te 
maken over eenzelfde kloktijd, waarbij de verschillen tussen de breedtegraden 
gecorrigeerd werden. De vormgevers Konings en Bey wilden laten zien dat de 
natuurlijke zonnetijd niet exact gelijk is aan de afgesproken kloktijd. In de pijl van de 
zonnewijzer zie je twee tijden: de natuurlijke tijd en de tijd zoals wij die hanteren na de 
toegepaste correcties. Normaal gesproken geeft een zonnewijzer de tijd aan door 
middel van schaduw. Dit is echter letterlijk een zonnewijzer: de pijl geeft dag en nacht 
de stand van de zon aan. Hoe dit kan, wordt uitgelegd op de sokkel van de zonnewijzer. 
 
12. Op schoot 
Kunstenaar: Henk Visch 
Jaar: 2003 
Materiaal: Brons 
Locatie: Stadsring- Arnhemseweg (naast de Kei) (Binnenstad) 
 
Met 'Op schoot in Amersfoort' roept kunstenaar Henk Visch herinneringen op aan de tijd 
dat wij ons op moeders schoot veilig en geborgen wisten. Het is tegelijkertijd een 
autonoom beeld en een stadsbank. Onderdeel project Beelden van Banken. Met dank 
aan Rabobank Amersfoort. 
 



13. De Zakkendrager 
Kunstenaar: Marius van Beek 
Jaar: 1984 
Materiaal: Graniet 
Locatie: Varkensmarkt (Binnenstad) 
 
Dit kunstwerk van Marius van Beek verwijst naar de geschiedenis van Amersfoort. In de 
eerste plaats de doorwaadbare plaats in de Eem, waar de stad ontstond. In de tweede 
plaats de recente geschiedenis van de stad: het laden en lossen van handelswaar dat 
aan- en afgevoerd werd over dezelfde rivier de Eem. 
 
14. De jonge Johan van Oldenbarnevelt 
Kunstenaar: Ingrid Mol 
Jaar: 2010 
Materiaal: keramiek 
Locatie: Zuidsingel t.h.v. huisnummer 29 
 
Johan van Oldenbarnevelt bracht zijn jeugdjaren door in Amersfoort en genoot hier zijn 
eerste opleiding. Hij woonde in de Bollenburgh. Het kunstwerk verbeeldt Van 
Oldenbarnevelt als de jonge man die op het punt staat zijn ouderlijk huis te verlaten. Hij 
zal zich ontwikkelen tot de belangrijke staatsman zoals wij die kennen. 
De jonge Johan staat in de tuin en kijkt over het water in de richting van een leeuw, 
symbool voor de Nederlandse staat en voor zijn toekomst. Bij de voeten van de leeuw 
ligt de remonstrantie, het verweer dat Van Oldenbarnevelt zelf schreef. 
 
15. Monument Mondriaan 
Kunstenaar: Frank Halmans 
Jaar: 2015 
Materiaal: Diverse materialen 
Locatie: Kortegracht voor museum Mondriaanhuis 
 
Het ‘telraam’ van Frank Halmans werd door  het publiek verkozen als beste ontwerp. 
Het ontwerp maakt slim gebruik van de omgeving door het te integreren met het 
hekwerk langs de gracht en verenigd eenvoud, nostalgie en zeggingskracht in zich. Met 
de steun van gemeente, donateurs en vrienden van het Mondriaanhuis kon het idee 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
 
 
 
 
 



16. Annie en Barbie 
Kunstenaar: Hans van Houwelingen 
Jaar: 2001 
Materiaal: Mozaïek 
Locatie: Mooierstraat (kinderwinkelcentrum het Drakennest) (Binnenstad) 
 
Twee grote iconen uit de kinderwereld: Annie M.G. Schmidt en Barbie. De een 
vertegenwoordigt consumentisme en de ander integriteit. 
 
17. Sint Joris te paard 
Kunstenaar: Prof. V.P.S. Esser 
Jaar: 1958 
Materiaal: Brons 
Locatie: Groenmarkt (Binnenstad) 
 
Sint Joris is de patroonheilige van Amersfoort. Hij is beter bekend als Sint Joris en de 
Draak. In Amersfoort zijn veel verwijzingen naar de band met Sint Joris te vinden, zoals 
kinderwinkelcentrum het Drakennest en het Sint Jorisplein, beide gesitueerd in de 
binnenstad. 
 
18. De Stadstrompetter 
Kunstenaar: Paul Kingma 
Jaar: 1968 
Materiaal: Brons 
Locatie: Langestraat t.o. Nr. 143 (Binnenstad) 
 
De stadstrompetter (of stadsomroeper) was in de Middeleeuwen een belangrijke 
persoon: hij hield de inwoners van de stad op de hoogte van het laatste nieuws, regels 
en wetten. Kunstenaar Paul Kingma heeft de Amersfoortse stadstrompetter afgebeeld 
met het woord 'Amersfoort'. De kruizen op de schouderkappen verwijzen naar het 
wapen van de stad. 
 
19. Liggende vrouw 
Kunstenaar: Jan van Luijn 
Jaar: 1958 
Materiaal: Brons 
Locatie: Stadsring Plantsoen Oost (Binnenstad) 
 
De oorspronkelijke plaats van dit beeld is op de Stadsring, ter hoogte van 
winkelcentrum Amicita. In 1998 is het beeld naar de huidige plaats verhuisd. De 
duidelijke horizontale lijn in het beeld verwijst naar langsrijdende auto's op de stadsring. 



 
20. De Stier 
Kunstenaar: Thijs Trompert 
Jaar: 2011 
Materiaal: onbehandeld staal 
Locatie: rotonde Scheltussingel/Flierbeeksingel 
 
De stier is verdwaald en heeft nog een plekje gras gevonden, een subtiel commentaar 
op de verstedelijking. Hij kijkt verbaasd om zich heen naar de verandering van zijn 
leefomgeving. Nog niet zo lang geleden waren hier weilanden en was de Kamp de plek 
waar het vee de stad ingedreven werd, om hier op de Varkensmarkt, de Koestraat, en 
de Beestenmarkt verhandeld te worden. De stier staat daar met zijn kop naar de entree 
van de binnenstad en lijkt even uit te rusten voor hij de Kamp oploopt. 
 
De stalen stier van kunstenaar Thijs Trompert is de grote broer van de houten stier die 
in 2007 op de rotonde was geplaatst en helaas voortijdig moest worden weggehaald 
door vandalisme. De stier is mede mogelijk gemaakt gemeente Amersfoort, 
hoofdsponsors Sharecompany en Portaal Eemland, Buurtbudget (binnenstad, 
kruiskamp en stedelijk), De Amersfoortse Verzekeringen, Architectuur Aad Trompert, 
Optiek Verkerk, Zeep architecten en vele anderen. 
 
In 2011 is de stier door een groot aantal stierentrekkers naar zijn plek getrokken en 
daar onder grote publieke belangstelling door de kunstenaar vastgelast op zijn plek. 
 
 
Tekst: Archief Eemland en Mondriaanhuis 
Idee en opzet: Manon Barendrecht  
Ontwerp en productie: Biezonder.nl 
www.stichtingsmaak.nl 
www.vvvamersfoort.nl 
 
 


