
Wandelroute langs stille plekken in wijk West
Bij deze wandeling hebben we ons afgevraagd of er verband is tussen stille plekken en
beeldende kunst. In Lombok zijn veel kunstenaars en kunstcollectieven actief bezig met
de buurt. Het Parkhuis, de Slinger van Lombok en Wishing Well West zijn
organisaties die in overleg met bewoners voor kunsttoepassingen zorgen. Op deze route
vindt u regelmatig muurplastieken en beelden waar u even bij kan stil staan.

De route
Startpunt is het erf van Molen de Ster1: het knerpend grind onder de voeten en op
zaterdagmiddag de zoevende molenwieken zijn de klankmerken op het erf. De Slinger van 
Lombok heeft met buurtbewoners de speelplek in het Molenpark vorm gegeven en
beeldhouwer Jules Enneking  plaatste de libelle op het speelplein van de
Parkschool.
In de vitrine van het Parkhuis op de hoek met de JP.Coenstraat zijn wisselende
exposities van foto s en schilderijen.ʼ
De route gaat door Daendelstraat. De speelplaats in Laurens Reaalstraat 2 maakt het
hier autoluw, lees rustig. U vindt in de straat verschillende kunstetalages. Aan het eind van
de straat gaat u links, via Abel Tasmanstraat naar Muntplein. Op de hoek is Kade
Ateliers, dat zich van kraakpand tot kunstcollectief ontwikkelde. Het tegelplateau aan de
overkant van het Muntplein refereert aan de tramhalte die hier ooit was. De buurtgroep
Muntplein nam het initiatief voor dit kunstwerk. Omwonenden onderhouden het pleintje.
Over de Tasmanbrug uit 1906, rechtsaf naar 3 de fietsbrug. De gevel van het
Geldmuseum de Munt is beeldbepalend. De ruimte langs de waterkant, met veel groen,
wordt ervaren als een stille plek. In het klankschap zijn het de geluiden van roeiers,
bootjes of fietsers die de accenten aanbrengen.
Aan de overkant van de Merwede gaat u rechtsaf naar de ingang van 4 Park Oog in AL.
Earcatchers zijn de ganzen en andere vogels en bij windvlagen de ruisende bomen.
Het grindpad leidt naar de andere kant van het park. Oversteken bij de Everhard
Meijsterlaan, een tamelijk drukke weg met sinds 2011 het bouwgeluid op het Cereolterrein,
de voormalige soyafabriek.
Rechtsaf naar de Goethelaan en via rustige woonstraten zoals de Schillerlaan,
Petrarcalaan, naar 5 het parkje aan de Molierelaan, een stille plek wat o.a. te maken
heeft met de paaltjes in de weg.
De route gaat richting Kanaalweg, naar 6 de oude brug. Hier is aan beide kanten ruim
zicht over het sluisterrein en het water met haar eigen geluiden. Hoewel bij westenwind de
A2 in de verte hoorbaar blijft, biedt het klankschap de rust om de details te horen van
koerende duiven, voetstappen of geroezemoes bij het café.
Bij de tweede ijzeren brug linksaf langs de sluis en sluiswoningen, over (7) de
Keulsekade langs de woonboten. Bij het blauwe gebouw rechtsaf naar de
Surinamestraat.
U gaat de Laan van Nieuw Guinea over: hier domineert het verkeersgeluid. Bij de
Bataviastraat klinkt het weer rustig. Op de hoek is een grijs gevelplastiek : hoe langer u
ernaar kijkt, hoe meer spullen u ontdekt in het reliëf. Het smalle tussenstraatje (8)
verbindt de Bataviastraat met de Madoerastraat. Aan het eind slaat u linksaf, naar de
Groeneweg. Op de hoek met de Molukkenstraat is een gevelbeeld: over de oorsprong
van de straatnaam: verwijzend naar de koloniale geschiedenis, een project van 
Linken Leggen Lombok.

http://www.wishingwellwest.com/
http://www.linkenleggenlombok.nl/
http://www.parkhuislombok.nl/Site/het_Parkhuis.html
http://www.demoerbei.info/
http://www.maanzaad.nl/slinger-voor-lombok.php
http://www.maanzaad.nl/slinger-voor-lombok.php


De weg gaat richting 9 de Tanimbarkade met een brede groenstrook langs de
Oude Rijn: de oever is voor de watervogels. U gaat linksaf en hoe dichter bij de
Vleutenseweg hoe dominanter het verkeersgeluid. Maar meteen rechts de Billitonkade
op en dat rusteloze geluid ebt weg. Ooit was hier een jaagpad langs de Oude Rijn. U volgt
de kade tot de eerste straat links en dan rechts naar de 10 Padangstraat, een rustige
woonstraat met soms wat zwerflawaai.
U gaat via de Imhoffstraat , de JP Coenstraat over, naar de Ternatestraat: daar gaat u
rechts de Bantamstraat in. Ervaar met uw oren wat de poortjes doen in het
klankschap..Als u op de Kanaalstraat linksaf gaat, vindt u op de hoek café Kopi Susu 11,
eindpunt van deze wandeling.

http://www.natuurlijkwijs.nl/

