


Fietsroute Rond Arnhem
Beelden van Gelderland
31 km

Beginpunt is Station Elst.

Vertrek vanaf het station richting de Aamsestraat 
en volg deze door twee keer met de bocht mee naar 
rechts te gaan. 
Sla linksaf naar de Meiregen/Regenboog en ga na 100 m rechtsaf naar het Aamsepad. 
Beeld 1  staat hier aan de linkerkant.

Sla linksaf naar het Colosseum.  
Beeld 2  staat na 240 m aan de linkerkant.

Vervolg de weg op het Colosseum.  
Na 160 m staat beeld 3  aan de rechterkant. 

Fiets terug op het Colosseum en sla linksaf naar het Batavorum. Sla rechtsaf naar de 
Ceintuurbaan. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Aamsestraat.

Volg vanaf hier knooppunt 16 29 28 27 26 25 97 85 richting Gendt. 
Sla 3 km na knooppunt 97 (vlak voor knooppunt 85) scherp rechtsaf de 
Kaaksedam op. Na 400 m ziet u beeld 4 . 

Ga terug op de Kaaksedam en vervolg de weg op de Waaldijk richting Gendt. Sla bij 
de T-splitsing scherp linksaf.  
Daar bevindt zich beeld 5 .

Vervolg de weg en sla rechtsaf naar de Dijkstraat. Sla na 180 m linksaf naar de 
Kleine Raalt, fiets door tot de T-splitsing en sla rechtsaf de Dorpstraat in. 
Beeld 6  en 7  staan in deze straat.  

Fiets de Dorpstraat uit, ga bij de rotonde rechts de Kapelstraat in en  
blijf deze weg volgen. De Kapelstraat gaat over in de Angerensestraat.  
Ga na 5,6 km bij knooppunt 87 linksaf het Lingefietspad Noord op.  
Volg knooppunt 92 98 09 08 15 14 richting Elst. 
Bij Rijksweg Noord staat aan de rechterkant beeld 8 .

Ga verder richting knooppunt 18 en knooppunt 27.  
Ga vanaf hier rechtdoor richting het station.  
Op de Van Oldenbarneveldtstraat staat rechts beeld 9 .

Fiets verder naar het eindpunt Station Elst.

Kijk voor meer routes op 

www.beeldenvangelderland.nl 
of maak op deze site je eigen routes langs 

beeldende kunst in de openbare ruimte 
van de provincie Gelderland.

De in de route met 00   
aangegeven ‘knooppunten’ 
staan op groen/witte 
ANWB-borden langs wegen 
en fietspaden. Wanneer 
er bij een kruispunt geen 
bordje staat, fiets je gewoon 
rechtdoor tot het volgende 
bordje.


