
N

Het ruige, open landschap op de grens van Groningen en Friesland vormt een 
uitstekend decor voor een keur aan imponerende beelden. De harmonieuze relatie 
tussen kunst en omgeving is tevens een goede reden om met de fiets of de e-bike 
richting Lauwersmeer af te reizen, voor een fijne portie trappen en cultuur happen.

omringende landschap. Ze bie-
den verrassende doorkijkjes naar 
het achter de dijk gelegen Lau-
wersmeer. Een fraaie omlijsting 
van zeilboten en plezierjachten. 

Voor iedereen 
Soms zie je een globe in het 
kunstwerk, de andere keer een 
immense bloem die zichzelf 

lang tachtig kunstwerken die 
ernaar snakken om te worden 
aangeraakt. Hoog op de dijk bij 
Ezumazijl bijvoorbeeld staan er 
vijf, die je min of meer dwingen 
om even af te stappen. Fiets aan 
de kant en omhoog klimmen.  
De kunstwerken van staal, deze 
keer bescheiden van afmeting, 
vormen een eenheid met het 

Niet aankomen, voldoende 
afstand houden, verboden te 
fotograferen… Musea en gale-
rieën leggen bezoekers maar  
al te vaak restricties op. En  
dat terwijl je er komt om kunst 
intens te ervaren. Daarvoor roep 
je graag alle zintuigen aan. Zien, 
voelen en beleven dus. Rond het 
Lauwersmeer staan drie jaar 

TIP
Webvogelen
Vogelliefhebbers 
kunnen ook op het 
net genieten van het 
 Lauwersmeer. Op  
lauwersmeer.com 
kun je foto's van 
waargenomen 
vogels bekijken. 
Ook interessant: 
np-lauwersmeer.nl

Perfecte
      partners

Tekst en foto’s Ruud Slagmolen

1110 FietsActief  •  Mei 2013 Mei 2013  •  FietsActief

➜ Route Dokkumer Nieuwe Zijlen



PRakTISch
Beelden tijdens de route
1.  Dodingawei 4 te Engwierum: buiten
2.  Dodingawei 18-20 te Engwierum: binnen 
3. Lytske Loane 5 te Ee: binnen
4. Haven 6 te Ee: binnen 
5. Dijk bij Ezumazyl: buiten (5x)
6.  Brasserie De Waegh, vakantiepark Oostmahorn: binnen
7. Einde pier vissershaven Lauwersoog: buiten
8. Reitdiepskade 20b te Zoutkamp: buiten
9. Vlak voor Camping De Rousant: buiten 
10. Op dijk, Foijengaweg 4 te Kollumerpomp: buiten

Beelden van de Baas
Een stem in hem, die hij ‘baas’ noemde, was de grote 
in spirator van beeldhouwer Hein Mader. Over zijn werk en 
leven is de film ‘De beelden van de Baas’ gemaakt. Ga voor 
een impressie naar collectiemader.wordpress.com en klik op 
Film Hein Mader. Wil je nog meer weten van de kunstenaar, 
dan kun je ook bij Stichting Broot een lijvige gids bestellen 
met informatie en de locaties waar de overige werken staan. 
Mail naar jokekops@stichtingbroot.com, bellen kan ook:  
tel. (0595) 577 340. 

Zij maakte een inventarisatie 
van zijn complete oeuvre en 
 verdeelde tachtig beelden uit 
zijn vrije werk over veertig 
zogenaamde gastlocaties. 
 Hiervoor stelden ondernemers 
en grondeigenaren rond het 
Lauwersmeer belangeloos hun 
grond en ruimte beschikbaar. 

Dorpsslagerij 
De ene keer staat een kunst-
werk buiten en is het al van een 
afstand te zien, de andere keer 
moet je even afstappen om het 
werk binnen te bekijken. Soms 
bij een dorpsslagerij, dan weer 
bij een grand café of bij een 
meubelmakerij. “De realisatie 
van de tentoonstelling viel niet 
mee”, zegt Joke Krops. “Niet 
alleen valt het gebied onder vier 
gemeenten, twee provincies, 
twee waterschappen, Staats-
bosbeheer en het Nationaal 
Park Lauwersmeer, maar onder-
nemers die het kunstwerk bin-
nen tonen, moeten er zelf ook 
iets mee hebben. Per slot van 
rekening kijken zij drie jaar lang 
naar hetzelfde beeld.” 
Maar het zijn vooral de beelden 
buiten die je als fietser raken. 
Staal, steen en hout geven de 
kunstwerken enorme kracht. 
Maar de vloeiende vormen 
maken ze ook weer vrouwelijk. 
Neem het beeld dat buiten 
Zoutkamp langs het fietspad 
staat. Een sierlijke spiraal die 
zich in een hoek van 45 graden 
over het Reitdiep uitstrekt. Het 

snakkend uitstrekt naar het 
licht, dat hier in overvloed aan-
wezig is. Maar welke vorm je  
er ook in herkent, alle abstracte 
beelden worden gekenmerkt 
door vloeiende vormen en een 
harmonieus lijnenspel. “Veel 
mensen worden geraakt door  
de krachtige uitstraling van de 
beelden”, vertelde de inmiddels 
overleden Hein Mader eerder. 
Toen de kunstenaar nog in 
Amsterdam werkte, bezochten 
belangstellenden regelmatig 
zijn atelier. “Ze gingen tussen 
de beelden zitten en ervoeren 
een soort geneeskrachtige wer-
king. Het is een eigenschap die 
de beelden meer waarde geeft 
dan enkel de handelswaarde. 
Daarom heb ik besloten zo veel 
mogelijk vrij werk in een stich-
ting onder te brengen. Om daar-
mee de sculpturen een mooie 
plek te geven die voor iedereen 
toegankelijk is. Hoe meer beel-
den bij elkaar staan, des te ster-
ker is de uitstraling.” Zo gezegd, 
zo gedaan. De Stichting Collec-
tie Mader wordt nu beheerd 
door dochter Sonja en zoon 
Johan. Joke Krops van Stichting 
Broot zorgt ervoor dat het erf-
goed van Mader levend blijft.  

kunstwerk is tien meter hoog, 
en daarmee het grootste beeld 
dat Hein Mader ooit heeft 
gemaakt. Hij was toen 73 jaar. 
Het gevaarte weegt 2.300 kilo, 
en dan heb je het voetstuk nog 
niet eens meegerekend. “Alle 
beelden maakte Hein vanuit de 
diepe wens om een bijdrage te 
leveren aan een betere wereld. 
Om rust en harmonie te brengen 
in onrustige tijden. Zijn beelden 
stralen kalmte en vriendelijk-
heid uit en nodigen uit tot 
 contact”, zegt Joke. 

Dorpskern op terp
Daar krijg je tijdens deze route 
volop de gelegenheid voor. Het 
begint al direct na de start bij 
Dokkumer Nieuwe Zijlen. Je 
stalt je auto op de parkeerplek 
naast de sluizen, en beleeft al 
fietsend in een mum van tijd het 
open, rustige Friese landschap 
en de karakteristieke, histori-
sche dorpjes. Overigens is  
het hier niet altijd zo rustig 
geweest. In 1600 waren er  
al plannen om de zeegeulen 
naar Dokkum en Groningen af  
te sluiten. Maar commercie en 
veiligheid stonden ook toen al 
op gespannen voet met elkaar. 
De scheepvaart was in die tijd 
een belangrijke bron van inkom-
sten. En dat resulteerde bijna 
120 jaar later in een drama.  
Een vloed tijdens Kerst maakte 
honderden slachtoffers. Daarna 
werd het Dokkumerdiep alsnog 
afgesloten met een ‘zijl’, Fries 

‘Veel mensen worden geraakt
 door de krachtige uitstraling
 van de beelden’
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Soms moet je even afstappen 
om het werk binnen te bekijken

dingen gaan maken, werk nu 
meer vanuit ruimte en vrijheid”, 
zei hij eens. In zijn veertig jaar 
als beeldhouwer bouwde hij een 
collectie op van ruim tweehon-
derd sculpturen. Mader overleed 
in 2011. Hij werd 86 jaar. 

Mooie opstap
De beelden die je rond het Lau-
wersmeer tegenkomt, lijken zich 
stuk voor stuk heel goed thuis 
te voelen in het landschap. De 
locaties zelf boden zich volgens 
Joke Kops min of meer aan. 
“Soms is de plek een heel stuk 
mooier geworden. En vaak lijkt 
ook het beeld in de omgeving 
mooier uit te komen. Perfecte 
partners dus: landschap en 
beelden.” Joke en de kinderen 
van Hein zijn al jaren op zoek 
naar een permanente locatie 
voor al zijn beelden. Deze drie 
jaar durende tentoonstelling is 
in elk geval een mooie opstap. •

en waterrijke landschap met 
z’n hoge dijken en ruisende 
 rietkragen. Tijdens deze tocht 
kom je dertien beelden van Hein 
Mader tegen. En ondertussen 
leer je steeds beter de kunste-
naar kennen. Mader werd in 
1925 in Oostenrijk geboren. Hij 
groeit op in de turbulente jaren 
rond de Tweede Wereldoorlog. 
Na vele omzwervingen komt 
Mader in 1960 in Amsterdam 
terecht, waar hij als docent 
werkt aan de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunst. Ruim 
tien jaar later, als hij 46 jaar is, 
besluit hij zich volledig te rich-
ten op beeldhouwen. Met zijn 
beelden wil hij in opstand 
komen tegen stromingen in de 
wereld die de schoonheid van 
de schepping ontkennen. Na 
bijna dertig jaar Amsterdam 
verhuist hij naar Friesland. Die 
verhuizing krijgt veel invloed 
op zijn werk. “Ik ben grotere 

voor ‘sluis’. Zo ontstond 
 Dok kumer Nieuwe Zijlen. 

In opstand komen
Via Engwierum en het jaagpad 
langs het Dokkumer Grootdiep, 
de huidige vaarweg tussen 
 Dokkum en het Lauwersmeer, 
kom je in het schilderachtige 
Ee terecht. Minder even vaart. 
Niet alleen om beelden van 
Mader op twee locaties binnen 
te bekijken, maar ook om te 
voorkomen dat je het dorp in 
een mum van tijd weer uitfi etst. 
De oude dorpskern, met z’n 
 nostalgische klinkerstraatjes, 
is gebouwd op een geheel in 
tact gebleven terp. 
Na Ee volgt direct het groene 

PRakTISch
Informatie
•  Regio VVV Lauwersland, 

Op de Fetze 13 te Dokkum. 
Tel. (0519) 293 800,
www.vvvlauwersland.nl. 

•  Langer blijven? Onderstaande 
B&B’s bieden meer:

•  B&B Binneninn in Metslawier,
www.binneninn.nl

•  B&B Juckemaheerd in Niekerk,
www.juckemaheerd.nl

•  B&B D’Olle Pastorie in 
Vierhuizen,
www.ollepastorie.nl
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