Park Groot Vijversburg
Wandelroute Hedendaagse Kunst (2,2 à 5 km)
De route start bij de theesalon in Villa Vijversburg.
Verlaat de villa en loop linksaf om het huis naar de asfaltweg. Wandel R in de richting van het
theehuis. U ziet L aan de overzijde van de snelweg, in de overtuin, het eerste kunstwerk.
•
L Rudi van de Wint, De Kelk (2003)
Direct na het theehuis, ga R naar een historische laan met geknotte lindes. Hier L en dan over een
bruggetje. Vervolg het klinkerpad en ga vóór de driearmige brug R.
•
L Patricia Fijneman, Perception (2003)
Volg het slingerpad langs de vijver, steek het water over (hoog bruggetje) en neem het pad R, met
de vijver aan uw rechterhand.
•
L Dirk van Weelden, Letterwerk “Mutatis mutandis” (2005)
Na het volgende bruggetje, neem L en direct weer R. Aan uw linkerhand ligt het parkeerterrein,
rechts passeert u een uitkijkheuvel met wijds uitzicht. Het volgende kunstwerk ziet u al staan.
Steek de brug L over en ga L over de dijk naar de toegangsbrug.
•
Bernward Frank, Das Windpendel (2003)
•
Wijbe de Vries, Holbolle brug (2005)
Ga R over het bolle gedeelte van de brug en aan de voet van de brug weer R. Daarna tweemaal L.
Het pad loopt dood bij een bankje aan de Jodenvijver. In het zomerseizoen staat hier meestal een
kunstwerk.
•
René de Man, Man met vis (1992) en Vis (1994)
Wandel terug en sla rechtsaf. Bij driesprong L aanhouden. Aan het eind van de Spiegelgracht, die u
rechts ziet, neem L. Daarna tweede afslag R. U ziet een oude boom zonder top met een metalen
constructie. Wandel onder de constructie door.
•
Wijbe de Vries en Hanshan Roebers, Baudinabeuk (2001)
Loop langs de vijver en ga bij het bruggetje met de dikke boom midden op de driesprong
rechtdoor. Direct daarna L en even verder bij een bankje weer L.
•
R Chris Booth, Vader#3 (2003)
Na een bruggetje, ga L.
•

R Rob Schreefel, Offer aan Poseidon (1999)

Op de grond midden op de volgende driesprong vindt u het volgende kunstwerk. Zie het niet over
het hoofd!
•
Dirk van Weelden, Letterwerk ”Intelligente ingewanden” (2005)
Loop rechtdoor en ga twee keer R. U krijgt nu een ander zicht op het kunstwerk van Schreefel. Aan
een viersprong staat het volgende werk.
•
Dirk van Weelden, Letterwerk “Mobilis in Mobile” (2005)
Vanaf dit punt kunt u een stuk van de route afsnijden. Indien u de korte route neemt, mist u een
kunstwerk en het zicht op de drie percelen van de uitbreiding.
Korte route
Sla rechtsaf. Loop bij de kruising rechtdoor. Herneem de route bij

*

Lange route (0,8 km extra)
Sla linksaf richting het bruggetje. U komt langs de Blauwe Koepel. Steek het bruggetje over. Sla
rechtsaf en loop over de dijk naar het volgende kunstwerk, dat al van verre zichtbaar is.
•
Tilly Buij en Gerard Groenewoud, De drie gratiën (drie onderdelen) (1999)
De dijk maakt een bocht naar R. Aan de overkant van de sloot staan L drie stoepa’s (grenspalen uit
de 16e eeuw).
Aan het eind van de dijk staat u midden tussen de drie percelen, samen 15 hectare, waarmee het
park wordt uitgebreid. De uitbreiding zal gerealiseerd zijn in 2014.
Hier is de mogelijkheid een extra rondje te wandelen langs één van de drie percelen, genaamd Het
Fjouwerkant (1 km extra). Sla in dat geval linksaf en neem het pad door de boomwal. U komt op
hetzelfde punt terug.
De route zelf gaat R door de uit 1906 daterende monumentale Hollandse lindelaan. Aan het eind
van de laan L.

* Vervolg gezamenlijke route

U loopt door een eikenlaan tot de zichtas van de Villa, houd L aan. L staat een follie, bestaande uit
een kluizenaarshut en schuilhut. Midden voor de schuilhut, neem R.
•
Hans Kohnen, Reflecties (13 onderdelen) (1997)
Wandel terug naar de villa.
Naar de overtuin (± 1 km extra vanaf parkeerterrein)
Het is mogelijk naar het kunstwerk in de overtuin te wandelen.
Volg vanaf de villa de asfaltweg naar het toegangshek voor personeel. Dit hek is alleen op
werkdagen geopend. In het weekend verlaat u het park via het parkeerterrein.
Ga L, steek de snelweg over aan de linkerkant van de kruising. Volg de ANWB-fietsroute naar
Ryptsjerk. Na 50 meter betreedt u L het terrein van It Fryske Gea. Volg het brede graspad tussen
de bomen. Steek de brug over en loop rechtdoor totdat u het kunstwerk ziet.
•
L Rudi van de Wint, De Kelk (2003)
Afkortingen:
R = rechts
L = links
Ontwerp van de route: Peter Lok

Verkrijgbaar in de theesalon (open op zondagmiddagen):
- Catalogi van diverse tentoonstellingen;
- Verschillende wandelroutes.
Op onze website www.vijversburg.nl zijn de wandelroutes te downloaden en vindt u veel informatie
over Park Groot Vijversburg.

