
Fietsen langs kunst in de openbare ruimte van de gemeente Woerden. 

 

Fietsroute A: Centrum en directe omgeving Woerden, Harmelen. 

Afstand: 20 km. Aantal kunstwerken: 22.  

 

Begrippen: RD: rechtdoor; RA: rechtsaf; LA: linksaf; DG: doorgaan; KP: fietsknooppunt. 

De nummers verwijzen naar het beeld ter plaatse of in de directe omgeving. 

 

STARTPUNT STADSMUSEUM 

RA (Havenstraat) tot het eind (Wilhelminaweg) hier LA, maar kijk even naar rechts want in het plant-

soen voor de kerk ziet u 1).  

Vervolg de route richting kasteel, daarna RD achter het kasteel langs (Defensie-eiland), vervolgens DG 

over de 2 fietsbruggen richting station.  

Op de 2e fietsbrug/viaduct ziet u links 2). Daarna DG voor het station langs, daar ziet u 3), vervolgens 

DG (Adriaan Duyckpad) tot het eind, halverwege ziet u rechts 4).  

Vervolgens LA en aan het eind RA (Johan de Wittlaan), direct hierna RA (Vosschenschanslaan). Op de 

laan 3e RA. Steek na de treintunnel de weg over en ga RD (Cattenbroekerdijk), dan 1e LA (Adenauer-

laan) tot aan de (fiets)brug. Hier RA Marshalllaan en na een kleine 100 m ziet u links in het gras 5)  

Dan de weg vervolgen, RD (Gasperilaan) deze weg gaat met een bocht  naar rechts. Aan het eind RA 

(Spaaklaan), daarna gelijk 2x LA (Mansholtlaan en Cattenbroekerdijk).  

Vervolgens LA (Zeeweg) en dan de route volgen naar KP 29 en KP 36. Net na KP 29 ziet u links in het 

gras 6) en bij KP 36 ziet u. 7) en 8a+8b).  

Vervolg de route richting tot KP 74 en ga direct na de brug RA (De Jonckherelaan). Daarna de 2e weg 

LA (Tiendweg) langs het Harmelense bos en aan het eind LA naar de (Breudijk) tot KP 74.  

Voor het viaduct ziet u rechts 9). Vervolgens gaat u over het viaduct naar KP 73 en KP 74 en ga daarna 

verder richting KP71 (Geestdorp).  

Ga verder op de doorgaande weg en vervolgens 1e weg RA naar de begraafplaats RIJNHOF. Bij de 

Parkeerplaats LA de brug over en DG naar 10).  

Verlaat het kerkhof en vervolg naar KP 71 (hier kunt u ook RA fietsroute B oppakken richting Kamerik).  

Voor fietsroute A gaat u LA (Kruipin) richting KP 70, en bij fietsbrug links RA (Brediuspad). Brediuspad 

vervolgen en aan het eind komt u op de Van Kempensingel met rechts een school met daarvoor 11).  

Daarna gaat u LA de brug over en vervolgens RA (Oostsingel), net na de brug ziet u links 12) en rechts 

in het gras 13). Langs de Oostsingel ziet u bij de volière 14). Dan DG, rechts is het Westdampark. Ver-

volgens langs het voormalige stadhuis tot aan Westdam. Op de Westdam voor het oude stadhuis ziet 

u 15) en daartegenover 16) en links 17).  

Weg vervolgen (Meulmansweg), rechts 18) en 19) en links 20). Hierna LA (Hoge Woerd) langs de kaas-

bel en lopend op het kerkplein nabij de toren ziet u 21).  

Daarna langs de kerk richting eindpunt (stadsmuseum) Tussen het stadsmuseum en kerk vindt u in de 

kerktuin het laatste beeld van de deze route, 22)  

 



Fietsen langs kunst in de openbare ruimte van de gemeente Woerden 

 

Fietsroute B: Woerden, Kamerik en Zegveld 

Afstand: 24 km. Aantal kunstwerken: 20 

 

Begrippen: RD: rechtdoor; RA: rechtsaf; LA: linksaf; DG: doorgaan; KP: fietsknooppunt. 

De nummers verwijzen naar het beeld ter plaatse of in de directe omgeving. 

 

STARTPUNT STADSMUSEUM 

RA (Havenstraat) tot het eind (Wilhelminaweg) hier LA, maar kijk even naar rechts want in het plant-

soen voor de kerk ziet u 1)  

Vervolg de route richting kasteel naar KP 28 en ga vervolgens naar KP 70. Voor het kasteel ziet u 23) 

en vlak voor KP 70 ziet u langs het water 24).  

Ga verder naar KP 71 (Oudelandseweg, overgaand in Kruipin) en vervolgens RD richting KP 64.  

Bij dorpskern Kamerik direct RA brug over en direct daarna LA (Van Teylingenweg).  

Daarna RA (Kastanjelaan), dan LA (Burg Talsmaweg). Voor de kerk RA, dan ziet u in het plantsoen 25).  

Route vervolgen langs het voormalige gemeentehuis tot aan de Meent. Dan RA, bij de vijver ziet u 26).  

Vervolgens terug richting kerk en voor de brug ziet u rechts 27). 

Ga over de brug RA en dan verder naar KP 64, KP 81 en KP 19. Bij KP 19 kunt indien gewenst de route 

verkorten naar Zegveld via KP 65 en KP 66. Maar mooier is om te vervolgen naar KP 80.  

Links passeert u de sluis bij Woerdense Verlaat. DG naar KP 22 en bij KP 22 LA richting KP65, maar 

direct na de brug (sluis) RA (Hollandse Kade).  

Vervolg dit pad langs het water en houdt links aan tot KP 57, daarna RA (Meije) naar KP 60, dan LA 

richting KP 66 en via de Middenweg naar Zegveld.  

In Zegveld bij de Parkeerplaats 2x RA (Clausstraat) en in het plantsoen ziet u 28).  

Ga terug naar de Parkeerplaats, naast het cafetaria vindt u 29).  

Vervolgens RA naar KP 66, hier ziet u links 30) en rechts 31).  

Verder richting KP 67. In Woerden bij de rotonde bij de kerk ziet u rechts 32), aan de andere zijde 33).  

Vervolg de route naar KP 67 maar ga voor de brug LA (Leidsestraatweg). Daar ziet u 34). Ga dan RD 

richting binnenstad. U komt u op de Westdam met links het Westdampark en het voormalige stadhuis.  

Op de Westdam ziet u 15) voor het oude stadhuis en daartegenover 16) en links 17). 

Vervolg de weg (Meulmansweg), dan ziet rechts 18) en 19) en links 20).  

Hierna LA (Hoge Woerd) langs de kaasbel en lopend op het kerkplein nabij de toren ziet u 21).  

Ga langs de kerk naar het stadsmuseum. Tussen het museum en de kerk vindt u in de kerktuin het 

laatste beeld, nr. 22). 

 

  



DE KUNSTWERKEN LANGS DE ROUTES 

1 Joods monument    18  Om en om 

2 Herindelingsmonument    19 Angel (Engel) 

3 Fontein met spelende kinderen   20 Koe van Woerden 

4 Monameisje     21 Drukkers in verzet 

5 Zeereis (ter hoogte van Bechlaan)  22 Portret Leo Gestel 

6 In Morpheus armen    23 Voor de mensenrechten 

7 Kind met uitgestrekte hand   24 Drie schaatsers 

8a Vrijheid      25 Man en Paard 

8b Monument voor Cor van Bemmel  26 Sprookjesbed 

9 Herdenkingsmonument treinramp  27 Monument Kamerik zelfstandig  

10 Hooiopper     28 Liggende koeien 

11 Man met kruiwagen    29 Oorlogsmonument 1940-1945 

12 De wielrenners     30 Baltsende zwanen 

13 Threelegged (driepoot)    31 Voet 

14 Golfslag     32 De Visser 

15 Stadsomroeper     33 Oor 

16 Het bruidspaar     34 Pannenbakkerij 

17 Beeld van Westdam 

 

 

Over de kunstwerken is veel informatie te vinden via  

https://www.stadsmuseumwoerden.nl. Onder het kopje Buitenkunst kunt u alle werken vinden. Ook 

zijn alle beelden te vinden bij RPL en op YouTube, bij beeld van de maand. 


