Ed van Teeseling

Fietsroute 22 km

Deze ﬁetsroute voert u langs kunstwerken van Ed van
Teeseling. Deze kunstenaar heeft een groot deel van zijn
leven gewoond en gewerkt in Nijmegen. Als oudste van de
Nijmeegse beeldhouwers wordt hij gezien als één van de
‘stadsbeeldhouwers’ van Nijmegen. Ed was zeer actief in
het kunstleven van Nijmegen door zijn functies in besturen en in adviescommissies. Hij was medeoprichter van
de Gemeenschap Beeldend Kunstenaars (GBK), kunstenaarscentrum De Olifant en Stichting DAK (atelierbeheer).
Tijdens de ﬁetsroute volgt u de ontwikkeling in het werk
van deze kunstenaar. Deze loopt gelijk op met de
ontwikkelingsperiode in de kunsthistorie die begint bij
de realistische kunst van na de oorlog en eindigt bij de
abstracte vormen van de jaren ’80.
Routebeschrijving
De route start op de Sint Anthoniusplaats in het centrum van
Nijmegen, vlak achter parkeergarage de Eiermarkten.Het
eindigt aan de Waalkade. U komt langs 15 kunstwerken van
Ed van Teeseling en langs drie locaties die verbonden zijn
met zijn leven en werk.
Om al zijn werk te zien fietst u een flink eind door Nijmegen.
Er bevinden zich een paar steilere trajecten in deze route!

Op de Sint Anthoniusplaats, boven de deur van nummer 13
ziet u de gevelsteen ‘Man die ton rolt’. Dit is een van de eerste
werken van Ed van Teeseling, in opdracht van ‘Broekkamp’s
Wijnhandel’ in 1947.

titel: Reliëf (Man die ton rolt)
jaartal: 1947
plaats: Sint Anthoniusplaats
13 (1)

U fietst de Sint Anthoniusplaats uit en slaat linksaf de Ridderstraat in. Volg aan het einde de weg naar rechts en ga weer
aan het einde, met de bocht mee naar links Kelfkensbos in,
u fiets daarmee om het plein met het Museum Het Valkhof.
Fiets rechtdoor door de Sint Jorisstraat en kom uit op het
Keizer Traianusplein, daar ziet u links het beeld van Keizer
Traianus staan.

kunstenaar: Charles Hammes
en Ed van Teeseling
titel: Keizer Traianus
jaartal: 1956
plaats: Keizer Traianusplein (2)

Ga rechtsaf via het fietspad en volg de parallelweg van de
Sint Canisiussingel. Bij de derde kruising steekt u de weg
over naar de Prins Bernardstraat, ga de eerste weg rechts, de
Bijleveldsingel in. Aan de linkerkant, op nummer 161-177 ziet
u in de muur het reliëf van St. Louis.

titel: Saint Louis
jaartal: 1951
plaats: Bijleveldsingel 161-177
(3)

Fiets terug over de Bijleveldsingel en steek bij de stoplichten
de Prins Bernhardstraat over. Fiets rechtdoor, neem de derde
afslag rechts en ga de Prins Hendrikstraat in. Deze gaat later
over in de Daalseweg. U passeert een rotonde en gaat nog
steeds rechtdoor. De Daalseweg gaat al snel over in de
Tooropstraat. Deze komt na een flinke stijging uit op de Berg
en Dalseweg. Volg deze naar rechts.
De weg stijgt en u klimt verder omhoog tot u bij de afslag
naar de Sint Maartenskliniek komt. Daar gaat u linksaf het
terrein van de kliniek op. U volgt de weg rechtsom, deze leidt
u in een rondje terug naar deze plek. Het rondje is zwaar
trappen, u kunt het eerste stuk ook even omhoog lopen. In de
bocht van de weg kunt u rechtsaf, als het hek open is, richting
de St. Maartenschool. Volg het pad en vind aan uw rechterhand het beeld ‘Kind op bank’.

titel: Kind op bank
jaartal: 1961
plaats: Hengstdal Ubbergen,
voorplein Sint Maartenschool
(4)

Ga terug door het hek, ga rechtsaf en volg de rijrichting. Nu
fietst u al snel naar beneden en komt weer uit op de oprit
naar de Berg en Dalseweg. Aan de overkant, in het plantsoen, staat het beeld ‘Pegasus’.

titel: Pegasus
jaartal: 1965
Plaats: Berg en Dalseweg/
Hengstdalseweg (5)

Fiets rechts om het plantsoen heen, aan de andere kant komt
u op de Hengstdalseweg, fiets deze omlaag en ga alsmaar
rechtdoor. De weg gaat over in de Van ’t Santstraat. U blijft de
weg volgen. Deze maakt een flauwe bocht naar links en heet
vanaf daar Koolemans Beijnenstraat. Steek de Groesbeekseweg over, fiets weer rechtdoor en volg de Archipelstraat. Nadat u bij de stoplichten de Heyendaalseweg oversteekt komt
u bij de derde straat rechts op een grasveld, dit is de hoek
met de Atjehstraat. U bent bij het ‘Meisje met schooltas’
aangekomen.

titel: Meisje met schooltas
jaartal: 1959
plaats: Archipelstraat/
Atjehstraat (6)

Fiets een stukje terug over de Archipelstraat naar de stoplichten en ga daar rechtsaf de Heyendaalseweg op. Op de hoek
met de tweede straat aan uw rechterhand, de Professor
Huijbersstraat, ziet u voor de school het beeld ‘Zittend kind’.

titel: Zittend kind
jaartal: 1969
plaats: Heyendaalseweg/
Professor Huijbersstraat (7)

Fiets verder op de Heyendaalseweg en sla op de rotonde
rechtsaf de Groenewoudeweg in. Bij het kruispunt met verkeerslichten linksaf de Professor Bellefroidstraat in.
Hier ziet u aan uw rechterkant de brandweerkazerne. Bij de
ingang ziet u Nature Vivante.

titel: Nature Vivante
jaartal: 1975
plaats: Professor Bellefroidstraat 11 (8)

Aan het eind van de Professor Bellefroidstraat rechtsaf de
Heyendaalseweg op. U komt langs de gebouwen van de
Radboud Universiteit. Na de sportvelden aan de linkerkant,
gaat u op de kruising rechtsaf de Houtlaan in. Als de Houtlaan
bijna aan het einde naar rechts buigt, steekt u schuin links
over om via het fietspad het laatste stukje van de Houtlaan
uit te rijden tot aan de kruising met de Sint Annastraat. Steek
deze voorzichtig over en ga linksaf over de parallelweg. Fiets
een stukje door en neem de eerste weg rechts, de Heiweg.
Deze fietst u helemaal uit tot aan de Hatertseweg. Steek deze
over, een klein stukje naar rechts, bij de Technische School op
nummer 400 staat ‘Mens in zijn wereld’.

titel: Mens in zijn wereld
jaartal: 1964
plaats: Hatertseweg 400 (9)

Volg de Hatertseweg nog een stukje naar rechts. U bent aan
de verkeerde kant van de weg, dus loop een stukje over de
stoep. Voor het benzinestation slaat u linksaf, dit is de Burgemeester Daleslaan. Neem de eerste weg rechts, de Vossenlaan, en dan meteen de eerste links, de Rentmeesterlaan.

U fietst langs het Goffertpark de Rentmeesterlaan uit tot aan
de Slotemaker de Bruïneweg. Daar gaat u linksaf. Direct daarna slaat u rechtsaf de Wezenlaan in. Fiets deze helemaal uit
tot aan de Groenestraat. Steek de kruising schuin links over
en ga de Groenestraat in. Net achter de stoplichten van deze
kruising, aan uw rechterhand staat op het bedrijfsterrein van
Smit Transformatoren BV het beeld ‘Blauwe Fontein,
Stroming’.

titel: Blauwe Fontein, Stroming
jaartal: 1988
plaats: Groenestraat 336 (10)

Fiets de Groenestraat verder af en passeer de spoorwegovergang. U rijdt bij de stoplichten rechtdoor en fietst naar beneden de Wolfkuilseweg in. Bij de stoplichten gaat u linksaf.
U fietst nu op de Oude Graafseweg. Deze gaat aan het einde
over in een fietspad, langs de grote weg. De eerste kruising is
bij de Dennenstraat. Daar gaat u rechtsaf. Fiets naar beneden,
de straat gaat over in de Doctor de Blécourtstraat en komt
uiteindelijk uit op de kruising met de Energieweg. Hier gaat u
een klein stukje naar links, blijf aan deze kant van de weg. Op
nummer 93 komt u bij het Dominicus College. Op het voorplein ziet u achter het hek ‘Nils Holgersson’.

titel: Nils Holgersson
jaartal: 1960
plaats: Energieweg 93 (11)

Fiets terug naar de kruising, ga een stukje terug de Doctor de
Blécourtstraat in en sla de eerste weg linksaf de Kerkstraat
in. Ga aan het einde van de Kerkstraat rechtsaf door de Korte
Bredestraat, dan de derde straat rechts de Schependomlaan
in, door het oude dorp Hees. De Schependomlaan fietst u
helemaal uit. Op het kruispunt met de Dikkeboomweg gaat u
rechtdoor de Tweede Oude Heselaan in. Bij het grote kruispunt met 6 wegen slaat u schuin links de Krayenhofflaan in.
Aan het einde, gaat u bij de kruising rechtsaf de Voorstadslaan in, richting centrum. Onder de Hezelpoort door ziet u
rechts al gauw het Kronenburgerpark. Rij rechtdoor en ga
met een bocht naar rechts omhoog de Parkweg in, volg deze
met het park aan uw rechterkant. Bij de eerste splitsing van
de weg, de kruising met de Pijkestraat, staat het beeld ‘De
Gouden Engel’ tussen de struiken.

Ga linksaf de Pijkestraat in. Op nummer 27 bevindt zich het
atelierpand, waar Ed van Teeseling jarenlang werkte. Ga aan
het einde rechtsaf de Lange Hezelstraat in. U mag hier fietsen
maar beter loopt u even tussen de voetgangers door. Neem
de tweede straat links, de Begijnenstraat. Aan het einde gaat
u rechtsaf, dit wordt al gauw de Lage Markt. Op de hoek met
de Priemstraat ziet u rechts het pand ‘de Olifant’, getuige het
bronzen olifantje aan de hoekgevel. Dit pand was tot voor
kort het kunstenaarscentrum en bronsgieterij. Ed van
Teeseling was één van de oprichters van dit centrum voor
professioneel beeldend kunstenaars, sinds 1979. De beeldhouwwerkplaats was gespecialiseerd in brons, kunstenaars
konden hier apparatuur en gereedschappen gebruiken.
Vervolg de route richting de Waalkade. U passeert de waterkeringmuur, de muur die bij hoog water gesloten wordt
en het water van de Waal tegenhoudt. Hier bovenop staat
‘Vrouw uitkijkend over water’.

titel: Vrouw uitkijkend over
water jaartal: 1982
plaats: Lage Markt/Waalkade
(13)

Fiets rechtsaf de Waalkade op met de muur aan uw rechterzijde. In de doorgang naar de Grotestraat bevinden zich de
laatste twee kunstwerken van de Ed van Teeselingroute.

titel: Twee reliëfs
jaartal: 1982
plaats: Grotestraat/Waalkade
(14)

Vervolg de kade. Vanaf dit punt is de Waalkade de laatste
jaren vernieuwd. Langs het pad ziet u het nieuwe beeld ‘De
Waterwolf’ (2020 Paul Keizer en Albert Dedden). Achter dit
beeld, boven op het talud, ziet u het Besienderhuis, het oudste huis van Nijmegen. Het Besiendershuis was jarenlang de
thuisplaats van de Gemeenschap Beeldend Kunstenaars. Ed
van Teeseling was nauw betrokken bij de oprichting van deze
gemeenschap en bij het beheer van de benedenruimte als
galerie. Hij bewoonde ook lange tijd met zijn vrouw en drie
kinderen de bovenverdieping.
Deze laatste halte vormt het einde van de fietsroute die is
opgedragen aan een gedreven kunstenaar die een grote rol
heeft gespeeld in de ontwikkeling van het stedelijk kunstleven van Nijmegen.
Op de Waalkade vindt u nog veel meer kunstwerken, van
diverse kunstenaars. Deze staan beschreven in de Waalkaderoute die u vindt in deze serie.

titel: De Gouden Engel
jaartal: 1980
plaats: Parkweg/Pijkestraat (12)

Meer kunstroutes en een toelichting bij de
kunstwerken vindt u op www.nijmegen.nl/kos
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