Plattegrond Spinozaroute
Punt 4 en 5 liggen in wandelgebied, neem dan s.v.p. de fiets aan de hand!
Onderaan vind je een beschrijving van de locaties van de banken.

Beschrijving van de locaties van de banken
•

Bank 1 staat bij het Spinozamonument, naast de Stopera, aan de Zwanenburgerwal. Kan je de bank niet
vinden? Als je Spinoza aankijkt, loop dan naar de banken links van je, aan het water. Het is de eerste van de
drie banken. Scan de QR code om de podcast te luisteren!

•

Bank 2 vind je door, als je naar de entree van Artis kijkt, naar links te kijken. Je ziet dan een gele brug. Als je
op die brug staat, zie je rechts een vlonder in het water liggen. Op die vlonder staat de bank! Tegenover café
Bloem aan het Entrepotdok dus.

•

Bank 3 staat aan de smalle kant van het Oosterpark, aan de kant van het OLVG. Daar zijn drie uitgangen en
de bank staat iets voor de middelste uitgang.

•

Bank 4 vind je op het Oranje Vrijstaatplein tegenover stadsdeelkantoor Oost. Midden op het plein staat een
boom, met een bank rondom de boom. Op die bank vind je de leuning.

•

Bank 5 staat in park Frankendael. Rechts naast Huize Frankendael, Middenweg 72, vind je een poort. Als je
vanaf de poort de rechte weg inloopt, zie je aan je rechterhand schepen van gevlochten wilgentakken. De
bank staat ertegenover.

•

Bank 6 staat in de bloementuin van Darwin. De ingang vind je tegenover Darwinplantsoen 13 en 14. De bank
vind je meteen als je binnen bent, aan je linkerhand. Als de tuin dicht is, vind je ook een bank in het park
naast het plantsoen, ongeveer tegenover Darwinplantsoen 12.

•

Bank 7 vind je als je vanaf de Berkenstraat het Venserpark in fietst en even rechtdoor gaat langs de
hoofdroute. Je ziet de bank aan je linkerhand, achter de grote knotwilg, net voor het witte bruggetje.

•

Bank 8 vind je recht tegenover de kerk op het pleintje aan het eindpunt van de Rijkstraatweg in
Duivendrecht. In de buurt van de bank vind je fietsenrekken en een entree van station Duivendrecht.

•

Bank 9 vind je door vanaf de hoofdingang van verzorgingshuis de Venser rechtdoor te lopen, het
ovaalvormige plantsoentje midden op het pleintje houd je rechts. Je ziet dan een beeld: 'de Kariatidenzuil'.
Vlak daarachter vind je de bank!

•

Bank 10 staat tijdelijk achter het hek dat rond het ING gebouw, ofwel Het zandkasteel staat, vanwege de
renovatie. Het object is daarom aan het hek gemonteerd. Kan je het object niet vinden? Als je met je rug
naar de ingang van het Kruidvat staat en je kijkt naar rechts, zie je de okerkleurige Vleermuis aan het hek.

•

Bank 11 staat in het Nelson Mandelapark, aan de vijver achter de sportvelden. Als je op het Kraaiennestpad
staat en naar de sportvelden kijkt, neem dan het fietspad linksaf. De bank staat iets voor het beeld de
Zonnewijzer.

Veel luister-, fiets- en filosofeerplezier!

