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Meer buitenlandse aandacht en bezoekers voor beeldenroute Amsterdam-Zuid. 

380.000 bezoekers in vier maanden voor ARTZUID 2013 
 
 De derde editie van ARTZUID, de langste beeldenroute van het land, is zondag 22 september 
succesvol afgesloten. In vier maanden trok de gratis toegankelijke openluchttentoonstelling in 
Amsterdam-Zuid zo’n  380.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Zij wandelden of fietsten de 
2.5 km lange beeldenroute langs de Apollolaan, Minervalaan, de Zuidas, het Museumplein en een 
stukje Vondelpark. Voormalig Rijksmuseum-directeur Henk van Os stelde de expositie met 70 
beelden van 60 kunstenaars uit 26 landen samen. 
  
Initiatiefnemer en directeur van ArtZuid Cintha van Heeswijck kijkt tevreden terug: “We hebben 
topmaanden gehad met stadgenoten, dagjesmensen en buitenlandse bezoekers. Ik ben vooral heel 
blij dat het gelukt is meer buitenlandse toeristen naar de beeldenroute in Zuid te trekken, mede door 
de zuigkracht van de kunstwerken op het Museumplein en in het Vondelpark. En we hebben veel 
(internationale) aandacht gehad via de media en de websites van deelnemende kunstenaars, galeries, 
collecties en musea uit het buitenland." 
  
Volgende editie gewaarborgd 
Dit jaar bezocht ook een recordaantal van 80 scholen en opleidingen ARTZUID. Duizenden scholieren 
uit het basis-, middelbaar en vervolgonderwijs maakten gebruik van de gratis beschikbaar gestelde 
lespakketten. De Rabobank sponsorde het educatieprogramma. ARTZUID komt mede tot stand 
dankzij sponsoring en ondersteuning van tal van bedrijven, een omvangrijke Vriendenclub en de inzet 
van 55 vrijwilligers voor de dagelijkse begeleiding. De Gemeente Amsterdam en Stadsdeel Zuid 
verlenen een structurele subsidie, waardoor de volgde editie in 2015 gewaarborgd is.     
  
Stichting ArtZuid zet sinds 2009 elke twee jaar het stedenbouwkundige Plan Zuid van Berlage in het 
zonnetje, met als doel dit fraaie Amsterdamse stadsdeel bij een groter publiek bekend te maken. Dat 
heeft intussen tot nieuwe initiatieven geleid. Stadsdeel Zuid en een aantal partners vestigen met het 
project Ontdek BERLAGE de aandacht op het bijna 100-jarige stedenbouwkundige plan. Vanaf nu tot 
maart 2014 is er aandacht voor architectuur, vormgeving en kunst in Plan Zuid. Ter gelegenheid 
hiervan ontwikkelde Stichting ArtZuid de Berlage Tours, vier wandeltochten onder leiding van een 
gids, die de planologie, architectuur én geschiedenis van Berlage’s Amsterdam Zuid onder de loep 
nemen. Meer informatie over de tours en reserveringen via: www.artzuid.com. 
 

Fotobijschrift: ArtZuid’s Cintha van Heeswijck, Hilton-directeur 
Roberto Payer en wethouder Simone Kukenheim van Stadsdeel Zuid 
verkennen als eersten de Berlage Tours.  
Foto: Wim Salis, vrij voor publicatie. 
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