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Roze golf 

Dit faunaduct is meer dan een 
brug en een verbinding tussen 
oevers. Het vertegenwoordigt  
een symbool in zijn omgeving. 
Roze-rood is een actieve kleur. 

De kleur van levenslust en veerkracht, speels en vol 
passie. Een symbolische verwijzing naar de vernieu-
wing van, en activiteiten in, het omliggende Brain-
portgebied dat enorm in beweging is.   

Hasu Bloom 

De uit de grond ontluikende 
zaden zijn een teken van kracht 
en groei en zijn het begin. Hasu 
is de Japanse koosnaam voor 
een bijennest. Bloom staat voor 

bloeien in het Engels. Het bijennest staat symbool 
voor de activiteiten in het bedrijf. Hasu Bloom bloeit 
met het ritme van dag en nacht en is een landmark 
voor passanten.  

Collse Heide 2, Nuenen

Wist je dat...

De Poorten van Hoop uit meer dan 7000 kg 2 cm dik 
cortenstaal bestaan
De houten planken op het faunaduct van bomen uit 
de omgeving komen
In het campuspad 2300 coins zijn verwerkt
De verlichting in het kunstwerk Hasy Bloom in het 
donker spannende beelden laat zien
Vincent van Gogh veel tekeningen en schilderijen 
maakte in en rondom Nuenen
De studio van Juul Rameau ook te bezoeken is, 
hiervoor kan je een afspraak maken

Studiojuulrameau #juulstourdart

Studio Juul Rameau

T +31 (0)6 2933 1511
M info@juulrameau.com
W www.juulrameau.com

Beeldend kunstenaar Juul Rameau ontwerpt structu-
ren en vormen geïnspireerd door de natuur. Haar 
ontwerpen leiden tot robuuste, sierlijke en organisch 
ogende autonome kunstwerken en producten van 
(corten)staal in diverse afmetingen. Zij vinden hun 
plek in de openbare ruimte, bij bedrijven en bij particu-
lieren. 

“In mijn ontwerpen verbind ik mensen met  de natuur. 
Daarmee creëer ik een ‘natuurlijk rustpunt’ dat de 
bewustwording van de natuur en haar schoonheid 
versterkt, met als gevolg een duurzame betrokkenheid 
met de natuurlijke wereld om ons heen.” 
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Bij knooppunt 77 richting knooppunt 36. 
Voor de autobrug naar links richting het 
kunstwerk Hasu Bloom. Volg deze weg 
naar knooppunt 33. 

!
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Bij knooppunt 09 richting knooppunt 08 
daarna de eerste weg rechts, richting het 
kunstwerk Poorten van Hoop. Vanaf de 
rotonde naar het centrum om de route 
weer op te pakken. 
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Na knooppunt 04 fietspad naar links 
richting Brainport Industries Campus 
voor het kunstwerk Facilitating Fruitfull 
Growth.

Deze route maakt gebruik van de bestaande 
fietsknooppunten. Je kunt de app “fietsknoop” 
downloaden om de route nog makkelijker te fietsen. 
In deze beschrijving rijden we linksom. 

Sonnerie (café)

Vincentre museum 

Friture Beatrix 

Piet Hein Eek Restaurant 

De Restauratie café  

BIC (café)

Airport spottersplek Van Gogh fietspadB

C

D

E

F

G

H

A

Poorten van Hoop 

De poorten zijn geplaatst ter ere 
van 75 jaar bevrijding van Son 
en Breugel. Dit beeld om hen te 
eren die voor onze vrijheid 
hebben gevochten en zijn 

gestorven. Ter herinnering dat we nooit vergeten in 
wat voor vrijheid wij leven en hoop voor de toekomst 
dat iedereen zijn leven in vrijheid kan doorbrengen. 

Facilitating Fruitfull Growth 

De Brainport Industries Campus 
is opgezet als ecosysteem. Het 
object staat symbool voor de 
oprichters die het ecosysteem 
hebben uitgezet. Alle huidige 

  

BIC 1, Eindhoven
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In 2019 plaatste Studio Juul Rameau vier grote 
openbare kunstwerken in de regio Eindhoven. 
Je kan deze dus alle vier bezoeken. Ze liggen 
zelfs op fietsafstand van elkaar! Wij maakten 
een overzichtelijke fiets-kunst-route voor jou.

Veel fietsplezier!

Nuenen Centrum

o

o

o

o

Parkeergarage Decathlon

medewerkers op de groene campus zullen de BIC 
laten groeien en zijn als reliëf (growth coins) in het 
pad verwerkt. 

o

Rotonde Ekkersrijt-Kanaalstraat, Son en Breugel

Knooppunt Oirschotsedijk met Breatrixkanaal, Eindhoven

Studio Juul Rameau

o


