
Beelden op Tuinpark Dijkzicht (mei 2017) 

BEELDENWANDELING op Tuinpark Dijkzicht 
 
 
Dijkzicht ligt samen met drie andere tuinparken in de Duivendrechtsepolder.
Ons park is ruim opgezet en heeft 204 tuinen.  
In 1995 is besloten om ‘natuurvriendelijk’ te tuinieren op Dijkzicht en sinds 2013 
behoren we tot de meest natuurvriendelijke parken in Nederland. 
 
Als een van de weinige tuinparken in Nederland hebben we het algemeen groen 
ook beelden staan. Op voorspraak van de kunstenares Maria Hofker-Rueter zijn 
die in de jaren zestig naar ons park gehaald. We hebben ze vele jaren gehuurd 
en uiteindelijk hebben we ze kunnen schaffen.  
Komt u gerust verder. 
 

Start bij de hoofdingang 
U komt binnen bij de hoofdingang aan de Buitensingel 2, Duivendrecht 
Na het hek gaat u rechtsaf en volgt de Pelikaansingel tot het eerste pad aan 
uw linkerhand. U gaat deze laan in en u ziet dan aan uw linkerhand tussen de 
geraniums en maagdenpalm het beeld “Knielende vrouw” van P.F. 
Pismenny. 
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De tussensingel 
 
U loopt verder op de Pelikaansingel tot de kruising. Hier gaat u linksaf de 
tussensingel op. Eerst ziet u de kas en de kweektuin. Daarna in een klein perk achter 
ons clubhuis ziet u het beeld “Compositie” van Felicia Leirner. 
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De middensingel 
 
U loopt naar rechts om het clubhuis heen en vervolgt uw weg langs het speelveld. Bij de 
grote middensingel gaat u naar de andere kant van het water en dan meteen linksaf. 
U ziet verderop al het beeld “Stiertje”van W. Cobbenhagen staan. 
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De pelikaansingel
 
Voorbij het beeld op de middensingel neemt u het eerste pad naar rechts. Als U bij het 
laatste huis bent kijkt u tegen het Rosarium aan. Hier kunt u even doorheen lopen of op 
een van de banken plaats nemen en genieten van de geuren en kleuren. In het bord bij 
de ingang van het Rosarium vindt u meer informatie. 
Aan het einde van de brede pelikaansingel staat aan uw rechterhand het beeld “Saida 
en Adinda”  van Cor Hund.
 
 

 
 

        
 
 
Loop ook eens onze natuur- of bomenwandeling. 
 


