Lest Best fontein
Station en
Wilhelminaplein
(7 en 14)

Lest Best fontein is
een drinkwaterfontein.
De kunstenaar is Marc
Ruygrok. De fontein bestaat uit de gestapelde
woorden Lest Best.

Vogels (16)

Het kunstwerk vogels
bestaat uit 2 staande
vogels met opengeslagen vleugel. Het
is gemaakt van brons
en natuursteen en
geplaatst in 1998.
De kunstenaar van
Vogels is Antoinette
Briët.

Best Bijzonder! Natuurwandelingen
Genieten van bijzondere natuur, karakteristieke landschappen of mooie
gebouwen in Best? Trek dan je wandelschoenen aan of pak de fiets en
ga eropuit. In en om Best kun je uitstekend wandelen en fietsen. Of je nu
een frisse neus wilt halen of een stevige tocht gaat maken.
In deze folder vind je één van de vele mooie wandelroutes. Ook nog
een andere route lopen of een fietstocht maken? Kijk dan op de website
www.bestbijzonder.com voor een compleet overzicht. Of neem een routefolder mee bij een van de Best Bijzonder!-informatiepunten.
Colofon
Route en tekst:
Foto’s:
Vormgeving en druk:

Gemeente Best
René van der Horst en Gemeente Best
MTD Landschapsarchitecten
Drukkerij Ketelaars, Uden

De Best Bijzonder!-wandelingen zijn mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Best Bijzonder!, gemeente Best, MRE Stimuleringsfonds en Kloppend
Hart van Het Groene Woud - provincie Noord-Brabant.

Routeapp

De wandelroutes van Best zijn ook opgenomen in de app ‘Routes in Het
Groene Woud’ en de app ‘IVN routes’. Met deze handzame app op je
telefoon navigeer je over de juiste paden en wegen. Ze geeft bovendien
extra informatie over bijzondere locaties langs de route. Download de
app via de App Store/Playstore of scan de QR-code op deze folder.

Kunst in Best
Maak een mooie wandeling of
fietstocht langs alle kunstwerken in Best.

Groot Nieuw Wit Beest (3)

Circulatie (1)

De Leeuweriken (5)

Kunstenaar Tom Claassen staat vooral bekend
om zijn dierfiguren, zoals de Mol en het Konijn.
Deze beelden zijn vaak erg groot; ze lijken wel,
maar toch ook weer niet, waarbij de kenmerken
en vormen soms bijna karikatuur zijn. Dit kunstwerk heeft een zwart ‘zusje’ die je kunt vinden
in Lisse.

Het beeld ‘Circulatie’ is gemaakt van baksteen,
natuursteen en roestvrijstaal. Het is aangeboden door de Rabobank ter gelegenheid van het
bereiken van de 100 miljoenste spaargulden
en is in 1987 geplaatst. De kunstenaar van het
kunstwerk Circulatie is Jan de Baat.

Tafel II (2)

Het kunstwerk De Leeuweriken zijn 3 vogels
met elk een andere vleugelpositie. Het beeld
werd in 1982 in opdracht van de Leeuwerikschool door Karine Dijkstra ontworpen en bestaat uit Cortenstaal.

Drie stalen omklemde dozen (4)

Het kunstwerk is in 1983 geplaatst. Het is een
zwart metalen frame met daarop een 2 maal gevouwen plaat van geroest staal. De kunstenaar is
Hans van Engeland.

De kunstenaar is Hans van Engeland. Het kunstwerk bestaat uit beton en plaatstaal. Het zijn 3
opgebolde stalen kubussen met dwarsbanden
omsloten. De 3 kubussen werden volledig met
water gevuld. Daarna werd via een gemonteerd
ventiel met een handpomp de druk in elke kubus
zo ver opgevoerd dat er een bolling ontstond, die
door de stalen banden in toom werd gehouden.
Een mooi beeld van druk, spanning, insnoering
en vervorming.

Zonnewijzer (8)

Het kunstwerk bestaat uit een gele stalen
balk die onder een hoek geplaatst is op een
cirkel van bakstenen. Daaromheen een cirkelvormige band met bakstenen met daarop de
getallen die de uren symboliseren (van 6.00
tot 21.00 uur). Het kunstwerk is in 1997 in het
Wilhelminapark geplaatst.

Mol (6)

In het centrum van de gemeente Best is een
groot deel van de bestaande spoorlijn ondergronds aangelegd. Voor kunstenaar Tom Claassen heeft het tunneldek en de begrippen reizen
en ondergronds graven geleid tot het ontwerp
van een monumentale bronzen mol. De mol is
in 2009 geplaatst op het tunneldek bij de ingang
van de spoortunnel.

Het Konijn (9)

Kunstenaar Tom Claassen heeft voor Best
meerdere dieren gemaakt. De oorsprong ligt
bij een opdracht die Tom Claassen van Organon Oss kreeg voor een kunstwerk. Bij Organon werden destijds zwangerschapstesten
gemaakt en er werd met proefdieren gewerkt.
Zo kwam hij tot het konijn: die beesten weten
alles af van fokken en het konijn kreeg van die
rare poten vanwege het proefdier-effect. Tom
Claassen is zelf fel tegen proefdieren. Dit kunstwerk is er een symbool van.

Vijf zuilen en helix (13)

Kunstenaar Alfred Eikelenboom uit Dordrecht
werkt met mythe en mysterie. Het werk van de
kunstenaar is doordrongen van een fascinatie
voor het pure en de ultieme zuivere vorm. De
essentie van het kunstwerk is het spanningsveld tussen de gestolde dynamiek van de helix en het rustige staccato van de 5 zuilen. Met
name de helix roept associaties op met een
natuurlijke woekering als van klimop, of kan
verwijzen naar DNA-structuur, bouwsteen van
leven, of naar de slang en de boom der kennis
in het paradijs. Het kunstwerk bestaat uit beton,
betonplaat en staal. Het is geplaatst in 2008

IJsbeeld (11)

Het kunstwerk is in 2007 geplaatst. Kunstenaar
Adam Colton uit Amsterdam heeft een sculptuur
gemaakt uit één groot stuk harde witte kalksteen,
afkomstig uit Portugal.

Relatie I, II en III (10)

Ruud Dijkers is de kunstenaar van Relatie I, II en
III. Het kunstwerk bestaat uit grind en staal. Het
zijn 3 beelden die zijn opgebouwd uit gebogen
buizen. 2 liggende en 1 staande vorm. Het kunstwerk is in 1976 geplaatst.

Geknakt (12)

De kunstenaar is Ruud Dijkers. Het kunstwerk is
een geroest stalen beeld dat bestaat uit 2 rechthoekige Cortenstalen blokken waarvan het bovenste blok onder een hoek is geplaatst. Tussen
de 2 blokken bevinden zich 2 staalplaten. Het is
in 1976 geplaatst.

Spriet (15)

Kunstenaar Auke de Vries heeft een unieke
en herkenbare stijl. De beelden die De Vries
vervaardigt zijn vaak abstract, maar bevatten soms ook vormen die verwijzen naar de
werkelijkheid. De meestal kleurrijke beelden
kenmerken zich door lange grillige staken
die zich in de lucht uitstrekken. Vaak zit het
zwaartepunt van de beelden aan de bovenkant, waardoor ze een spanning geven in de
ruimte. “Dit beeld vindt zijn oorsprong in de
natuur, een groeivorm, en de architectuur. Een
mini behuizing waar we ons mee kunnen verbinden, zoals het Dijkstraten en de Stek verbindt. Het beeld; een kleurrijke verschijning is
actief, ontwikkeld zich naar alle richtingen en
viert de ultieme vrijheid” (Auke de Vries)

