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Wat doet de werkgroep?

De werkgroep bestaat uit een groep vrijwilligers 
die in samenwerking met bewoners wandelroutes maken

 in en om Beilen.

De route is geschikt voor minder-validen en is bewegwijzerd
met borden.

De andere routes kunt u vinden op onze website.

Ook kunt u veel plezier beleven aan ons Beleefpad en 
de Discgolfbaan, voor het huren van Disc 
kunt u terecht op www.rondjebeilen.nl.

wij wensen u veel plezier, 
Medewerkers, Rondje Beilen

Werkgroep Rondje Beilen

Wandelaars 

De route is bewegwijzerd met borden.



Startpunt is op de Markt bij het kunstwerk: 

1. de Winkelende Vrouwen

Dit beeld van brons is gemaakt door Bert Kiewiet uit 
Mantinge en is geplaatst in 1987 vanwege de 
herinrichting van het gebied. 

In de glooiende bestraatte voet zijn twee bronzen 
plaquettes aangebracht met de voorstelling van de 
haven en de veemarkt, die herinneren aan de 
geschiedenis van deze plek. 

Achter u ziet u de fontein, loop daar naar toe. 

De Fontein route 
4,6 kilometer 

Ongetwijfeld bent u wel eens langs een van de 
kunstwerken in Beilen gekomen zonder te weten wie het 
gemaakt heeft en de betekenis er van. Met deze 
wandelingen willen wij u graag meer laten weten wie de 
kunstenaar is en het verhaal daar achter. Bij elk 
kunstwerk geven wij u een beschrijving. De kunstroute 
laat u zien welke verschillende vormen van kunst zijn 
geplaatst in Beilen, ook kunt u genieten van delen van 
ons dorp en de natuur. 

Kunst heeft een veel grotere betekenis dan alleen het 
aankopen en het plaatsen ervan. Het verruimt de geest 
en laat volwassenen en kinderen met een andere blik 
kijken. 

Kunst is educatief. Het vertelt een verhaal, maar u kunt 
er ook een eigen verhaal of fantasie aan verbinden. 

Binnen ons dorp hebben wij ook een aantal kunstenaars. 
Deze kunt u vinden op onze site www.rondjebeilen.nl. 

Wij wensen u veel plezier. 

Rondje Beilen 

Deze route is samengesteld door Aleida Dries en Wim Joosten. 
Alle foto's zijn, tenzij anders vermeld, gemaakt door Aleida Dries. 



2. De Fontein

De fontein is op 28 mei 2013 in werking gesteld in het 
bijzijn van Zijne Majesteit Koning Willem - Alexander en 
Koningin Máxima. 

Het kunstwerk is gerealiseerd door van Egten b.v. uit 
Beilen, een prachtig voorbeeld van eigen creativiteit van 
de ondernemer. Het symboliseert het naar binnen halen 
van het water van de naastgelegen Beilervaart. 

Van Egten BV, Beilen heeft 2 kunstwerken gerealiseerd 
in Beilen, de Fontein en de Bijlen. 

Deze putdeksel is ter ere van zijne Majesteit Koning 
Willem - Alexander en Koningin Máxima geplaatst bij de 
opening van de Markt. 

GGaa  rreecchhttss  bbiijj  ddee  FFoonntteeiinn  ddee  EEsswweegg  oopp  eenn  lloooopp  nnaaaarr 
ddee  rroottoonnddee  mmeett  ddee  DDrriiee  BBiijjlleenn.. 

3. De Drie Bijlen

De Bijlen zijn geplaatst in 2006. 

Van Egten BV, Beilen heeft 2 kunstwerken gerealiseerd 
de Fontein en de Bijlen. 

Wij zijn al sinds 1940 thuis in metaal. Wat begon als 
eenvoudige dorpssmederij is nu een professionele 
organisatie. Een organisatie met ervaren en geschoolde 
vakmensen. 

Onze kracht ligt in de brede inzetbaarheid van onze 
medewerkers en ons uitgebreide machinepark. Hierdoor 
zijn wij in staat om flexibel in te spelen op uw wensen. 
Heel veel werkzaamheden (knippen, lassen, walsen, 
ponsen, zagen, draaien, frezen, boren en 
plaatbewerking) voeren wij dan ook onder 1 dak uit. Het 
grote voordeel daarvan is dat wij snel en efficiënt 
kunnen werken. 

Ga rechts de Schultenstraat in.  VVeerrddeerroopp staan de 
drie  koningslinden, die geplaatst zijn ter ere van de 
koninklijke familie. 



5. Het Meisje met de Vogeltjes 

Het beeld is geplaatst 1967 door Marijcke Visser. 

Het voetstuk symboliseert de gehele voormalige 
gemeente Beilen. De achttien balkjes in het voetstuk 
duiden op de achttien dorpen in de gemeente. De 
vogeldrinkbak symboliseert het gemeentehuis. De drie 
vogels gaan naar of komen van de drinkbak, ze beogen 
zo een afspiegeling te geven van het komen en gaan van 
de mensen naar het gemeentehuis.  

Visser is geboren 10 november 1915 overleden 24 

september 1999 Geboorteland Nederland Beroep 

beeldhouwer en edelsmid. Visser leerde het vak van 

haar vader,  beeldhouwer Tjipke Visser (1876-1955). 

Haar bronzen en stenen beelden zijn figuratief en geven 

vaak kinderen weer. Naast beeldhouwer was Visser 

edelsmid. Ze maakte onder andere sieraden. In 1955 

creëerde ze een nieuwe ambtsketen voor de 

burgemeester van Bolsward.  

Ga rechts bij het Meisje met de drie Vogeltjes. U bevindt 

zich nu in de Raadhuisstraat. Rechts van u is het 

Raadhuisplein waar de Klokkentoren staat. 

4. Drie Koningslinden 

De 3 koningslinden zijn geplant ter ere van de Koninklijke 
familie. 

● De huldiging van Koning Willem Alexander 30 april 
2013; 

● De 50ste verjaardag van Prinses Beatrix  31 januari 
1988; 

● De geboorte van prinses Amalia 7 december 2003. 

Het planten van een Koningslinde is traditie bij de 
inhuldiging van een nieuwe vorst of de geboorte van een 
troonopvolger. Hiervoor wordt een cultivar van de 
krimlinde (Hollandse linde) gebruikt, Tilia europaea 
'Pallida'. 

De lindeboom is vaak bezongen, bijvoorbeeld in 
Schuberts Der Lindenbaum (Am Brunnen vor dem Tore ) 
uit de Winterreise op tekst van Wilhelm Müller. Ook staat 
de lindeboom centraal bij Gustav Mahler in diens Lieder 
eines fahrenden Gesellen (Die zwei blauen Augen). De 
lindeboom verwijst vaak naar een (voorbije) liefde. In 
2003/2004 bezong de Moldavische jongensgroep 
O-Zone de lindeboom in de zomerhit Dragostea din tei: 
"Liefde onder de lindeboom". 

Aan de linkerkant vindt u het Meisje met de Vogeltjes.  

 



7. Roel Reijntjes

Dit bronzen beeld is gemaakt door Bert Kiewiet uit 
Mantinge, in opdracht van gemeente Midden Drenthe. 

Het standbeeld van deze Drentse dichter en schrijver is 
geplaatst 19 november 2004 op een steenworp afstand 
van zijn huis aan de Kruisstraat in Beilen, in de handen 
een geopend boek met de blik op het huis. Slanker en 
reiziger dan de dichter in werkelijkheid was. Het schijnt,  
dat hij zo wilde worden uitgebeeld. Er Staat een spreuk 
van hem te lezen op de plaquette op de gond.

Dichter, schrijver, zanger en conferencier, Reijntjes is van 
grote betekenis geweest voor de Drentse taal en cultuur 
en zal dat ongetwijfeld blijven. 

Ga links de Hekstraat in en ga bij de eerste kruising  
rechts. Houdt links aan en loop richting het GGZ-
terrein. U  bevindt zich nu op de Altingerweg. Aan 
de linkerkant komt u bij het beeld "Bescherming". 

6. De Klokkentoren 

De Klokkentoren is een kunstobject gemaakt door 
Hanshan Roebers uit Koudum (Friesland). Dit kunstwerk 
is geplaatst op maandag 27 mei 2002 in opdracht van 
de gemeente Midden Drenthe in het kader van de 
opening van het nieuwe gemeentehuis. 

Hanshan Roebers, geboren te Hengelo (Overijssel), 17 
mei 1941 is een Nederlandse monumentaal ontwerper, 
architect, beeldhouwer en schilder. 

Roebers heeft zijn opleiding gehad aan de Design 
Academy Eindhoven (1960-1965 en 1969-1970) en het 
Instituut voor Sonologie in Utrecht (1966-1968). Zijn 
werk is sterk beïnvloed door studiereizen naar Noord- 
en- Zuid-Amerika, Afrika, Japan en India (de observatoria 
van Jai Singh II in Delhi, Varanasi en vooral Jaipur). De 
basis van zijn werk wordt steeds gevormd door studies 
van de elementen aarde, vuur (licht), lucht (wind) en 
water. In dezelfde periode dat hij zijn eerste 
tentoonstellingen had van tekeningen, schilderijen, foto’s 
en ruimtelijke werken, begon Roebers met het 
ontwerpen van meubels, interieur en glas voor een 
aantal fabrieken.  

Loop rechtdoor en ga linksaf de Brinkstraat in. Aan de 
linkerkant komt u bij het beeld van Roel Reijntjes. 
 



9. Opbouw en Herstel 

Kunstwerk gemaakt door Ko Vester, 

Geplaatst in 1990 op het GGZ terrein. 

Gemaakt van diverse materialen. 

De titel en het kunstwerk symboliseert de opbouw en 
herstel van de patiënten. 

Ko Vester - Jacobus Vester, geboren te Den Haag op 31 
maart 1946. Beeldhouwer en Politicus. 

Vester is als kunstenaar autodidact, hij woont en werkt 

in het Drentse Schipborg. In zijn beelden speelt het 

contrast tussen de diverse materialen een grote rol, zo 

combineert hij in zijn werk bijvoorbeeld rvs met graniet. 

Naast kunstenaar is Vester applicatiebeheerder bij de 

Centrale Huisartsendienst Drenthe. Van 2007 tot 2019 

lid van de Provinciale Staten van Drenthe. 

Ga voor het beeld links en u komt bij de ingang van een 
GGZ-gebouw waarin de eerste steen is geplaatst.  

 

8. Bescherming 

Bronzen beeld gemaakt door Bert Kiewiet dat 
psychiatrische zorg symboliseert.   

Geplaatst in 1990. 

Achter het schild staat een patiënte met haar verzorger. 
Het gaat hier om zorg dragen en beschermen van de 
zwakkere mensen in de samenleving.  

De uitbeelding van de man is representatief voor het 
personeel, artsen, verpleegkundigen, therapeuten en 
andere verzorgenden. 

Ga rechtdoor. U krijgt het kunstwerk "Opbouw en 
Herstel". 

 

 
 



11. Mijmerpad

Volg de weg en sla in de bocht linksaf. Aan uw linkerkant 
staat het kunstwerk "Bloemenmozaïek". 

Helaas staat dit kunstwerk "Hands" hier niet meer. Dit 
kleurrijke kunstwerk was gemaakt door Henk Middeljans 
van diverse materialen.

Op dinsdag 28 juni 2011 werd op het terrein van GGZ 
Beilen het Mijmerpad geopend. Het Mijmerpad was een 
wandelpad van 2,7 km. over het terrein waar je je tijdens 
het wandelen kon vermaken met poëzie en diverse 
kunstwerken.

Helaas werd dit pad niet onderhouden en zijn enkele 
kunstwerken verdwenen en is daar niets voor in de plaats 
gekomen.

10. De Eerste Steen

Deze plaquette van natuursteen op gebouw de Etstoel is 
gemaakt door Wladimir de Vries wonende in Zuidlaren 
en geplaatst op vijf oktober 1960 voor de uitbreiding van 
Beileroord. 

Hendrik Wladimir Albrecht Ernst de Vries is geboren op 
3 november 1917 en overleden 30 juli 2001, hij was van 
beroep beeldhouwer. 

GGZ Drenthe werd in 1999 gevormd door een fusie 
tussen de toenmalige regionale Instelling voor 
Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg in Drenthe en 
het algemeen psychiatrisch ziekenhuis in Drenthe. Het 
algemeen psychiatrisch ziekenhuis Drenthe was vier jaar 
daarvoor, in 1995, gevormd door de samenvoeging van 
het psychiatrisch ziekenhuis Licht en Kracht en het 
verpleeghuis de Vierackers in Assen met het 
psychiatrisch ziekenhuis Beileroord en het verpleeghuis 
de Altingerhof in Beilen. In 2007 werd besloten tot een 
bestuurlijke fusie met de Evean Groep 

Volg de weg.. 



13. Plaquette Waterschap 

Eind jaren 60 van de vorige eeuw is de Beilerstroom 
vanaf Alting verlegd in verband met ruilverkavelingen en 
aanbouw nieuwe wijken in Beilen. Bij het graven van een 
nieuwe bedding is onder andere een dikke steen met 
een gewicht van 11.188 kg. opgegraven. Deze steen is 
toen bij het gebouw van het Waterschap de Oude Vaart 
in de Schoolstraat geplaatst. Rechts naast de deur is 
een reliëf geplaatst. Dit reliëf is het wapen van 
waterschap De Oude Vaart. Het werd opgericht in 1927. 
Later ging het samen met andere waterschappen en 
kreeg het daardoor ook andere namen. 

De twaalf halve dwarsbalken verwijzen naar de twaalf 
gemeenten in het waterschap. Verder moet de hermelijn 
de veengronden voorstellen en de gouden randen de 
groene grasweiden. Ten slotte symboliseert de blauwe 
dwarsbalk de Oude Vaart.  

Het gezondheidscentrum de Lijnwoerd is daar nu in 
gehuisvest. Het pand had de naam Lijnwoerd en deze is 
weer ontleend aan de veldnaam van een akker, die daar 
vroeger lag. Lijn is een oude naam voor vlas en woerd is 
de naam voor een hoge akker. 

Loop rechtdoor en aan uw rechterzijde vindt u het 
gebouw waar nu een telefooncentrale in zit, voorheen 
het Postkantoor. 

12. De Bloemenmozaïek 

Kunstwerk van diverse materialen is gemaakt door  

Guus Slauerhof geplaatst in 1997. 

Gedurende alle seizoenen van het jaar vind u in het 
Bloemenmozaïek een scala van geuren en kleuren. Een 
lust voor het oog. 
Visie Guus, als beeldend kunstenaar richt ik mij op het 
bestaan. Het gaat om een ontmoeting tussen mijn 
beeldende kunst en het bestaan. De diepte en intensiteit 
van mijn beleving daarin wil ik weergeven. Ik verbeeld 
mijn leef- en belevingswereld in relatie tot de ander. 

Loop rechtdoor naar de Molenstraat en sla links de Prins 
Hendrikstraat in. Daarna rechts de Schoolstraat in. Aan 
de linkerkant ziet u op het pand, waar nu de 
fysiotherapie in zit, een reliëf van het Waterschap. 
Vroeger was in dit pand het Waterschap gevestigd. 

 



15. Nico Viëtorplansoen - Het Monument 

Het kunstwerk gemaakt en ontworpen door vader en 
zoon, Onno en Wessel de Ruyter. 

Het tempelachtige gebouw op zuilen heeft Romeinse 
bouwkenmerken. Op de hoeken van het werk staan 9 
sprookjes afgebeeld. Het gebouw nodigt u uit om er in te 
gaan staan en even tot uzelf te komen en te ontspannen. 

Onno de Ruijter (Amsterdam, 19 december 1937 – 
Meppel, 6 december 2013) was een Nederlandse 
beeldhouwer. De Ruiter overleed in december 2013 op 
75-jarige leeftijd. 

De Ruijter, ook wel vermeld als De Ruyter, volgde een 
opleiding aan de Rietveld Academie in zijn 
geboorteplaats Amsterdam.  

Ook bevindt zich op het Nico Viëtor plantsoen een 
plaquette van Nico Viëtor, een verzetsstrijder die zich 
ingezet heeft voor onderduikers.(lees meer op onze site) 

Ga linksaf op de Julianastraat richting de Paltz. Aan uw 
linkerkant twee typische klokgevel woningen. U loopt nu 
over blauwe klinkers, waar de voormalige bedding van 
de Beilerstroom was, richting de Coöperatieve 
Landbouwbank waar nu DAAD in zit. Op het pand zit een 
reliëf. 

 

14. Telefooncentrale 

Boven de deur van de telefooncentrale is een reliëf 
geplaatst waarvan de maker onbekend is. Op het reliëf 
staan telefonistes afgebeeld. 

Aan de linkerkant, waar de zwarte schutting staat, heeft 
het oude huis van de Beiler dichter Roel Reijntjes 
gestaan. 

Daarna slaat u linksaf de Kruisstraat in. Even verderop is 
aan de rechterkant het Nico Viëtor plantsoen waar u het 
monument vindt en tevens een plaquette van Nico 
Viëtor. 
 



17. Keien en Metaal 

Dit is een Toeristen Informatie Punt, voorheen het VVV. 

  

Loop door naar het station.  

Aan het plein staat het volgende kunstwerk van Judith 
Braun.  

Aan de spoorkant vindt u de plaquette van Hendrik Bel. 

 

 
 

16. Coöperatieve Landbouwbank

Op het gebouw waar nu DAAD Architecten BV hun 
bedrijf uitoefent. Het reliëf "Zaaien en Oogsten" met een boer 
en boerin wat eigen werk is van een onbekende kunstenaar. 

In het gebouw van DAAD en tegenover dit pand waren 
vroeger exportslachterijen gevestigd. Er werden 
honderden zogenaamde “Londense zwienties” geslacht. 
Deze werden schoon aan de haak in kratten gehangen 
en bijna dagelijks met de trein naar Vlissingen vervoerd 
om vandaar met de boot naar Londen verscheept te 
worden, waar ze het bij de Engelsen zo geliefde bacon 
leverden. 

De voormalige Coöperatieve Landbouwbank (De Paltz 
21) is gebouwd in 1956 en bestaat uit een tweelaags
(kantoor)gedeelte met plat dak en daarachter een
fabrieksgebouw met zadeldak, hoger opgetrokken,
gepleisterde middenpartij en een laadperron met luifel.

Ga rechts en steek de straat over richting het station. 
Aan de linkerkant staat Keien en Metaal. 



19. Kunstwerk van Judith Braun 

Het symboliseert verbinding, de ramen in het werk zijn 
passagiers die naar buiten kijken en aan de andere kant 
zijn de toeschouwers. Het werk is geplaatst rond het 
jaar 2000. 

Ook ziet u herkenningspunten van het dorp, de wielen 
zijn het transport van het ene naar het ander. 

Biografie Judith Braun 

Braun werd in 1955 in Hilversum geboren als dochter 

van twee beeldende kunstenaars. Haar vader Richard 

was beeldhouwer en haar moeder Carla was edelsmid. 

Zij volgde de opleiding aan de kunstacademie in 

Enschede, waar zij in 1981 afstudeerde. Zij vestigde zich 

in 1990 als beeldend kunstenaar in het Drentse 

Wezuperbrug. Haar werk is onder meer te vinden in de 

publieke ruimte van diverse plaatsen in Nederland. 

Naast het maken van vrijstaande sculptures heeft zij 

zich ook toegelegd op het vervaardigen van 

monumentale wandreliëfs. In opdracht van bedrijven als 

Akzo in Delfzijl, Deloitte en Touche in Enschede en 

VCD-automatisering in Groningen maakte zij reliëf- en 

metalen plastieken. In 2002 verhuisde zij naar het 

18. Plaquette van Hendrik Bel, 1940- 1945 

Ter nagedachtenis aan de gevallene Hendrik Bel. 

Hendrik Bel 

Op door eenvoud treffende wijze is Donderdag 4 dezer 
hulde gebracht aan één der vele oorlogsslachtoffers, 
welke ook de gemeente Beilen heeft te betreuren.  

Hier gold de employé der Nederlandsche Spoorwegen 
Hendrik Bel, die In de nacht van 9 op 10 Juni 1944 van 
zijn bed werd gelicht, om daarna naar Duitsland vervoerd 
te worden, vanwaar hij niet terugkeerde. 

Meer informatie over Hendrik Bel kunt u lezen op onze 
site: www.rondjebeilen.nl. 

 



21. De IJzeren Man 

( in de volksmond staolen Hendrik) 

Het monument is ter nagedachtenis van de 
oorlogsslachtoffers uit de Gemeente Beilen.  

In 1945 is geld ingezameld om dit herdenkingsbeeld van 
brons te laten maken door de beeldhouwster Fri Heil. 
Het werk is 31 augustus 1950 geplaatst en onthuld door 
oud burgemeester Henk Wytema en de vrouw van 
commissaris van de koningin R.H. de Vos van Steenwijk. 

Het monument toont een man ten voeten uit, slechts 
gekleed in een lendendoek. De bronzen figuur staat met 
zijn rug naar een rechtopstaande steen, zijn handpalmen 
zijn tegen de kei gelegd. Op de steen is een eenvoudige 
plaquette aangebracht met de jaartallen 1940-1945. Aan 
de voet zijn kleinere keien geplaatst 

In 1945 werd het initiatief genomen om geld in te 
zamelen om een monument op te richten voor de 73 
oorlogsslachtoffers uit de gemeente Beilen. De opdracht 
werd gegund aan de Arnhemse beeldhouwster  

Fri Heil-Verver, het was haar tweede oorlogsmonument. 

De grote steen werd bij graafwerkzaamheden in de buurt 
van het Linthorst Homankanaal gevonden. 

20. Koe, geschilderd op silo van de DOMO

De Koe is op de silo geschilderd om het aanzicht wat 
aantrekkelijker te maken. 

De Domo is de grootste melkfabriek van West Europa, 
één van de bedrijven die voor veel mensen 
werkgelegenheid schept. 

Aan het eind van de weg gaat u rechts de industrieweg 
op. Steek over en u gaat een fiets- wandelpad op tussen 
de huizen door. Ga aan het eind rechts. U bent nu bij de 
begraafplaats, bij "de IJzeren Man". 

Aan het eind van de weg gaat u rechts de industrieweg 
op. Steek over en u gaat een fiets- wandelpad op tussen 
de huizen door. 

Bij het eerste kruispunt naar rechts. 

Wanneer u op de straat komt, eerst naar links en dan bij 
de garageboxen naar rechts. U loopt langs de 
garageboxen. 

Ga aan het eind rechts. U bent nu bij de begraafplaats, 
bij "de IJzeren Man". 



23. Roel Reijntjes 

Dichter en schrijver wonende te Beilen (1923-2003) 

Het bronzen borstbeeld is gemaakt door Bert Kiewiet in 
opdracht van Roel Reijntjes. 

Het borstbeeld op zijn graf staat gekeerd in de richting 
van de oude Stefanuskerk. Zijn blik gericht naar wat 
eeuwenlang het centrum van het dorp is geweest, waar 
hij zijn leven lang gewoond heeft. Het graf is, zoals hij 
dat in een van zijn gedichten beschreef, als "het paradies 
in schaduw van de toren ...". 

Sint Stefanus is onder andere patroon van de goede 
dood. 

 
 

22. Begraafplaats

ligt aan uw rechterkant het graf van Baron van de Vos 
vanSteenwijk, oud commissaris van de Koningin. 

Meestal is een grafsteen bewerkt met informatie over de 
overledene, bijvoorbeeld: 

● Vrijwel altijd de naam van de overledene(n) die er
is/zijn begraven.

● Vaak een geboorte- en sterfdatum en/of een
leeftijd.

● Familierelaties tussen begraven personen en nog
levende nabestaanden.

● Soms het beroep van de overledene of andere
kenmerken die door de nabestaanden belangrijk
werden gevonden.

● Kunstuitingen, vaak van symbolische aard, zoals:
geknakte bloemen, wenende engelen, gebroken
boomstammen, zandlopers of regels uit gedichten
of religieuze boeken.

● Portretten van de overledene, vaak in emaille
gebrand voor zeer lange houdbaarheid (vooral
Zuid-Europa, katholiek).

 Loop richting de Stefanuskerk, voor u de begraafplaats 
afloopt vindt u aan de linkerkant het bronzen borstbeeld 
van Roel Reijntjes onze dorpsdichter. 

Als u de begraafplaats richting de kerk op loopt,



24. Stefanuskerk

De huidige Nederlandse Hervormde kerk dateert van 
ca.1400, daarvoor is de kerk tweemaal herbouwd en 
gerestaureerd, door de jaren heen geteisterd door brand. 

Voor uitgebreide informatie over de Stefanuskerk en 
deze wandelroutes kijk dan op onze site 
www.rondjebeilen.nl 

Vanaf hier kunt u weer naar de Markt of het tweede deel 
van de route lopen. 

Terug naar de Markt. 

U loopt voor de Stefanuskerk rechtdoor naar de 
winkelstraat, sla linksaf en loop door naar de markt, ook  
kunt u even uitrusten op de ontworpen banken  of bij  
onze horecagelegenheden. 

We hopen dat u genoten heeft van dit deel van de 
kunstroute. Wanneer u opmerkingen of aanvullingen 
hebt, laat het ons dan vooral weten: contactformulier 
Rondje Beilen 

Voor het tweede deel kunt u weer starten op de Markt. 

Startpunt is op de Markt bij het kunstwerk:
 
 
Boemerang route, het tweede deel 
 
Bij de Winkelende vrouwen en de Fontein krijgt u 
dezelfde informatie als bij de Fonteinroute. Daarna 
kunt u genieten van de andere kunstwerken en de 
prachtige omgeving. 
Voor een uitgebreid verhaal over de kunstwerken en 
de historie kunt u kijken op www.rondjebeilen.nl 
 
 
 



De Boemerang route 
Kunstroute 2 / 6,4 kilometer 

Startpunt de Markt. 

Ook wensen wij u bij het tweede deel veel 
wandelplezier, werkgroep Rondje Beilen. 

1. De Winkelende Vrouwen

Dit beeld van brons is gemaakt door Bert Kiewiet uit 
Mantinge en is geplaatst in 1987 vanwege de 
herinrichting van het gebied. In de glooiende bestraatte 
voet zijn twee bronzen plaquettes aangebracht met de 
voorstelling van de haven en de veemarkt die herinneren 
aan de geschiedenis van deze plek. 

Achter u ziet u de fontein. Loop daar naar toe. 



3. Rotonde met de vijf schapen

Gemaakt door Joris Baudoin. 

Baudoin studeerde van 1977 tot 1979 bouwkunde. In 
1979 verwisselde hij deze studie voor de Academie voor 
Beeldende Kunsten Sint-Joost in Breda, waar hij in 1984 
afstudeerde. In 1985 vestigde Baudoin zich in 
Amsterdam en ontwikkelde hij de tuinstoel. In 1987 
vervaardigde hij te Eenigenburg zijn eerste betonnen 
beelden. In 1991 vestigde hij zich in Zaltbommel. Hij 
werd er voorzitter van de Kunstcommissie waarna hij in 
1994 de Schapen Rotonde Ooijk neerzette en de eerste 
gootspoken maakte, een driedimensionale uitvoering 
van de muursteen. De gootspoken vormen 
tegenwoordig een stadswandelroute in Zaltbommel 
maar hebben zich ook verspreid tot in Duitsland, België 
en Frankrijk. 

Baudoin studeerde bouwkunde, maar ook aan de 
Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda. 
Zijn werk bestond vooral uit beton en terrazzo beton. 

Ga rechtdoor en loop door naar volgende rotonde. Aan 
de rechterkant bevindt zich de Boemerang. 

2. De Fontein

De fontein is op 28 mei 2013 in werking gesteld in het 
bijzijn van Zijne Majesteit Koning Willem - Alexander en 
Koningin Máxima. 
Het kunstwerk is gerealiseerd door van Egten b.v. uit 
Beilen, een prachtig voorbeeld van eigen creativiteit van 
de ondernemer. Het symboliseert het naar binnen halen 
van het water van de naastgelegen Beilervaart. 

Loop voor de fontein langs en ga links de  Homanweg 
op en loop naar de rotonde met de vijf schapen. 



4. De Boemerang

Dit kunstwerk is gemaakt door René de Boer met hulp 
van lasser Henk van Dijk. In de volksmond werd dit 
kunstwerk ook wel "de pik van Nauta", de toenmalige 
burgemeester van Beilen, genoemd. 

Het idee om bij de Domoweg, een invalsweg vlakbij de 
snelweg, een boemerang te maken kwam van Colette 
Jesse, de partner van René de Boer. Bij een gezamenlijk 
bezoek aan plek viel haar de boemerang vorm op in de 
kromming van de weg. René de Boer werkte dit idee 
samen met zijn vriend Bram Hoogendam uit tot een 
cortènstalen Boemerang van 15 meter hoog.De scherpe 
snijkant van de Boemerang, die ruim tien meter lang is, 
werd van glanzend roestvrij staal gemaakt. Dit deel 
wordt ‘s avonds verlicht zodat de het beeld nog meer 
een signaalfunctie krijgt. De Boemerang staat iets uit het 
lood om aan te geven dat hij met veel vaart de grond is 
ingeslagen. De suggestie, dat een deel in de grond 
verankerd zit, wordt ook door de zwaardere, bredere 
onderkant van het beeld geaccentueerd. 

Loop verder richting het viaduct. 
Neem de eerste weg links richting 
Casino en Eetpark naar Bartje. 

5. Bartje

Wie kent hem niet? Bartje Bartels is de hoofdfiguur uit 
de boeken van Anne de Vries. Het is een jongetje dat 
opgroeit in een arm Drents land arbeidersgezin en wil 
zich steeds minder schikken naar zijn lot. Bekend is zijn 
kreet "Ik bid niet veur brune bonen" als moeder bruine 
bonen opschept en vader oproept tot gebed. ‘Ik bid niet 
veur brune bonen!’ zou uitgroeien tot een alom bekende 
metafoor voor Drentse koppigheid. 

Het metershoge object werd begin april 2019 langs de 
A28 geplaatst, op het randje van de gemeente 
Midden-Drenthe, vlakbij Assen. Het piepschuimen beeld 
werd hier op 23 mei 2019 geplaatst. 

LLoooopp  tteerruugg  vviiaa  ddee  ccaarrppoooollppllaaaattss  nnaaaarr  hheett  vviiaadduucctt.. 



6. Het Boertje

Het vrolijke houten beeld is een geschenk van het 
personeel aan de Boer supermarkt. Ruim zeven jaar lag 
het Boertje, het houten beeld dat ooit het 
distributiecentrum van supermarktketen De Boer in 
Beilen sierde in de opslag te wachten op een nieuwe 
plek. De historische vereniging Beilen deed een poging 
om het te restaureren, maar door houtrot was dat niet 
mogelijk. "In overleg met de gemeente is er daarom 
door kunstenaar Erik van der Leur uit Assen een replica 
van gemaakt. Het beeldis een deel van de geschiedenis 
van Beilen. 

Jan de Boer supermarkt is ooit in Beilen begonnen met 
de distributie. Guus Veldman, medewerker van de 
supermarktketen, maakte de driedimensionale versie 
van het logo. Medewerkers die met pensioen gingen, 
kregen een kleinere versie van de ‘grote Boer’ mee. 

De historische vereniging, heeft rond 2012 contact 
gehad met Jumbo of ze plannen hebben met het 
Boertje. De reactie was: “als jullie hem willen hebben, 
haal je hem maar op”.

LLoooopp  rriicchhttiinngg  hheett  vviiaadduucctt

7. Winkelwagentje

Waar nu de winkelwagen staat stond voorheen het 
Boertje.
Jumbo Supermarkten Opgericht 1979 Hoofdkantoor 
Veghel. Eigenaar/onderdeel van Eerd Beheer 
Vestigingen 663 winkels waarvan ruim 400 met 
afhaalpunt + 6 losse afhaalpunten (2 mei 2019). Land 
(en) Nederland, België Jaaromzet € 8 miljard (2017) 
Jumbo is een Nederlandse keten van supermarkten van 
Jumbo Groep Holding B.V., die eigendom is van 
Stichting Administratiekantoor Van Eerd Groep Holding. 
In 2018 werd EMTÉ ook overgenomen door Jumbo en 
Coop, waardoor Jumbo nog groter is geworden. Er 
werken (inclusief hoofdkantoor en distributiecentra) 
anno 2018 ongeveer 60.000 mensen. Jumbo opent de 
eerste Vlaamse winkel in België in 2019. 

GGaa  oonnddeerr  hheett  vviiaadduucctt  ddoooorr  eenn  ggaa  vvoooorr  ddee  rroottoonnddee  rreecchhttss
ddee  wweegg  oovveerr..  UU  lloooopptt  rriicchhttiinngg  ddee  GGrroottee  DDrriifftt  llaannggss  ddee
BBeeiilleerrvvaaaarrtt..  VVrrooeeggeerr  ggeeggrraavveenn  vvoooorr  oo..aa..  ddee  aaaannvvooeerr  vvaann
kkuunnssttmmeesstt  vvoooorr  bbooeerreenn  vvaann  ddee  wwiijjddee  oommggeevviinngg..  DDaaaarrnnaa
ddiirreecctt  wweeeerr  rreecchhttss  oonnddeerr  hheett  vviiaadduucctt  ddoooorr..



Neem dit pad

U bevindt zich op de Ossebroeken richting de Grote Drift. 
Ga links het eerste verharde wandelpad op en loop door 
het park tot het eind van dit verharde pad. U loopt nu 
over een discgolfcourse. U komt nu op een pad uit 
achter een woonbuurt van Beilen West. Ga hier links en 
dan direct weer rechts. U kijkt nu tegen woningen aan en 
links voor u ziet u een doorgang. U loopt tussen de 
huizen door met huisnummers 84 en 86. U komt zo bij 
de volgende straat uit en blijf gewoon rechtdoor lopen. U 
loopt als het ware in de dwarsrichting van de straten. 
Uiteindelijk komt u bij een speeltuintje uit. Een beetje 
links daarvan loopt een paadje in dezelfde richting als 
die u al gelopen hebt. Neem dit pad. U komt op een 
straat uit en kijkt tegen woonhuizen aan. Ga hier links en 
u komt nu bij het buurthuis de Raat waar het volgende
kunstwerk staat.

8. Bloesem, bloesem 

Het Pluisje. 

Paardenbloemboom geplaatst 1 april 2009, ontworpen en gemaakt door 
Jeanette Ephraim, ter gelegenheid van de herstructureringen 
Beilen-West. 

Jeanette Ephraim is in 1985 afgestudeerd aan de Willem de Koning 
academie Rotterdam. 

Ephraim maakt ruimtelijk werk dat in veel gevallen ook buiten kan staan. 
Zij heeft grote opdrachten uitgevoerd in de buitenruimte voor scholen, 
bedrijven en gemeentes, maar zij maakt ook tekeningen en kleiner werk. 
Daarnaast heeft Jeannette een toegepaste lijn in haar werk, zoals 
bijvoorbeeld de Jeplights. Dit zijn lampen van polyester die een echte 
pompoen als mal hebben. Het kunstwerk symboliseert de vruchtbare 
samenwerking van 13 buurtverenigingen. 

De Raat is een buurtgebouw wat voorheen een kleuterschool was. De 
vorm van een zeskantige cellen van een honingraat. Het bestond uit 
twee achtkantige gebouwen met en tussen verbinding om elkaar te 
ontmoeten. 

 

Op het kruispunt bij de Raat en de supermarkt loopt u rechtdoor de 
Reigerlaan verder af naar de Brunstingerstraat.  In de voortuin van 
Reigerlaan 7 staat een kunstwerk van Hein Mader. 

 



9. Kunstwerk van Hein Mader

Dit kunstwerk is privé-eigendom van de bewoners van 
dit huis. Indien u wilt, mag u het kunstwerk van dichtbij 
bezichtigen. Beeldhouwer 1925 - 2011 

Mader werd in 1925 in Oostenrijk geboren en groeide 
daar op in de turbulente periode rondom de 2e 
Wereldoorlog. Na vele omzwervingen en werkvelden, 
kwam Hein Mader in 1960 naar Nederland. Hij werkte 
een paar jaar als docent aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten te Amsterdam. Na een aantal jaren 
waarin hij veelvuldig in aanraking met de kunsten kwam, 
begon hij met beeldhouwen en vormde zich een duidelijk 
beeld van zijn doel en visie. Rond 1971, op 46-jarige 
leeftijd, besloot Hein zich volledig en uitsluitend op 
beeldhouwen te richten.  

Vervolg de route naar de Brunstingerstraat. Ga hier 
links  en steek de Sportlaan over. U komt nu op een 
straatje,  die tussen een school en Galerie Brunsting 
loopt. Dit is  de oude Eursingerweg. Aan het eind van 
dit weggetje  komt u bij de ingang van de wijk "de 
Venne". Door de  buurt heen zijn bronzen 
kunstwerken geplaatst, gemaakt  door Onno en 
Wessel de Ruijter.  

Ga rechtdoor de Eursingerweg op. Aan het eind 
van de  Eursingerweg ziet u aan uw linkerkant een 
bielzen  kunstwerk en daar steekt u over. 

10. Apollonia 

Gemaakt door kunstenaar Lucas Zwart uit Odoorn. 

Het symboliseert beschermheilige van tandartsen en 
kiespijn helers. 

U ziet een geabstraheerde operatielamp, met daar in het 
midden een onderzoeksspiegeltje, geabstraheerde 
extractietang. 

De kleur blauw die de kunstenaar aan listerine doet 
denken, de kronkelende lijnen stellen geneeskrachtige 
kruiden voor. 

De kleur rood is de kleur van bloed en angst. 

De gele kleur is het goud wat gebruikt is. 

Er zitten gaten in de bielzen, dat zijn de gaten in het 
gebit, maar ook kun je de gaten zien als de schotwonden 
van de toen actuele oorlog in Kosovo. 

Apollonia van Alexandrië († 249) was een heilige en 
martelares uit Egypte. Ze is de de patrones van de 
tandartsen en tandtechnici. 

Neem het kleine weggetje links en midden op het 
grasveld vindt u het volgende kunstwerk. 

 



11. De Verandering

Kunstwerk gemaakt door de mensen van Handvaardig 
Dwingeloo. In 2012 was de renovatie van de wijk 
Beilen-West volledig klaar en er was nog wat geld 
beschikbaar voor een idee. Toen is door Platform-West 
(platform waarin afgevaardigden van de verschillende 
buurten in Beilen-West) bedacht dat aan een kunstwerk 
te besteden, die aan de entree van de wijk komt te staan. 
Er is toen voor dit kunstwerk gekozen. 

Dit kunstwerk beeld uit de ontpopping van een prachtige 
libelle wat laat zien dat de woonwijk Beilen-West, die na 
een grondige renovatie in 2012 een nieuwe uitstraling 
heeft gekregen. Beilen-West is daardoor ontpopt tot een 
prachtige wijk. Het werk is gemaakt door mensen met 
een beperking van Handvaardig uit Dwingeloo, die veelal 
een creatieve geest hebben. Door begeleiding en 
aandacht ontpoppen deze mensen hun kwaliteiten 
waaronder hun creativiteit. Gezamenlijk maken ze van 
diverse materialen kunstwerken. 

De weerspiegeling in het water laat zien dat zowel mens 
en hun omgeving continu zal veranderen en in 
samenwerking met elkaar tot verbeteringen komt. 

Loop richting de Dikke Boom. 

12. De Dikke Boom 

Deze prachtige eik van ongeveer 250 jaar oud stond 
oorspronkelijk in de hof van de boerderij van de familie 
Wubbeling. In 1927 werd een bestemmingsplan voor de 
aanleg van de Esweg gelanceerd. Voor die tijd lag hier 
de Beiler Esch. 

De Esweg was bedoeld om het verkeer, dat tot dan toe 
door de nauwe straatjes van Beilen moest laveren, 
buiten de kom om te leiden. Het ontworpen tracé werd 
om de prachtige grote eik te sparen een aantal meters 
naar het westen verlegd. 

Oudjaarsdag komt de bevolking hier samen voor carbid 
schieten en gezellig met elkaar te praten en te drinken. 

Ga linksaf en loop door naar de rotonde en ga daar 
rechtdoor de Asserweg op. Loop door naar de bushalte. 

 



13. Maple Leaf 

Bushalte (bevrijdingsmonument).  Het monument is 
onthult op 12 April 1995, 50 jaar na de bevrijding van 
Beilen. 

Onno de Ruijter (Amsterdam, 19 december 1937 – 

Meppel, 6 december 2013) was een Nederlandse 

beeldhouwer. De Ruijter, ook wel vermeld als De Ruyter, 

volgde een opleiding aan de Rietveld Academie in zijn 

geboorteplaats Amsterdam.  De Ruijter overleed in 

december 2013 op 75-jarige leeftijd. Meer informatie 

vind u op www.rondjebeilen.nl 

Loop door naar de tweede bushalte en steek voor het 

halte de straat over en ga de eerste straat rechts. Loop 

de Breekamp af en u komt bij het volgende kunstwerk. 

 

 
 

14. De Sprong in de Hemel 

Het prachtige gekleurde kunstwerk ontworpen door 
Edith Stoel en gemaakt van diverse materialen. Deze is 
geplaatst bij de wijk Noordveen.  

Edith Stoel 

Geboren in den Haag, 1951. Na de kunstacademie 
begon ik met schilderen in gemengde techniek waarbij 
de gelaagdheid een belangrijke rol speelde en het 
maken van grafiek. Ook de grafiek ontwikkelde zich tot 
een gemengde techniek waardoor bijna elk stuk een 
unica werd. Vanuit deze gemengde techniek/collages 
was de stap eigenlijk heel vloeiend naar 
tweedimensionale beelden die langzaam meer ‘body’ 
gingen krijgen. Ook het werken met glas boeide me en 
zo ontstond weer een gemengde techniek waarbij ik 
gebruik maak van glas, brons en steen. Ook mijn partner, 
Peter Olijve, ging mij steeds meer helpen met de beelden 
van glas, brons en steen. Vooral met het technische 
aspect. Inmiddels werken we met deze beelden nauw 
samen en ontdekken steeds nieuwe mogelijkheden die 
ons weer uitdagen tot het maken van nieuw werk. 

 

Ga rechts de Klateringerweg op en aan het eind steekt u 
links over, richting de Dikke Boom.  



15. Oorlogsmonument 

Ter nagedachtenis aan Mr. Hendrik Jacob Wytema  

Op verzoek van de stichting Stolpersteine 
Midden-Drenthe en van Carla Jitta uit Amsterdam, die 
het concentratiekamp overleefde, is deze rotonde 
vernoemd naar Wytema. 

Hendrik Wytema 

Op verzoek van de stichting Stolpersteine 
Midden-Drenthe en van Carla Jitta uit Amsterdam, die 
het concentratiekamp overleefde, is deze rotonde 
vernoemd naar Wytema. 

Hendrik Jacob Wytema is een voormalig burgemeester 
van de gemeente Beilen. Hij wordt in 1936 burgemeester 
in Beilen. Hij volgde burgemeester T. Froentjes op die op 
16 juli 1936 bij een auto-ongeluk bij Graswijk (Assen) om 
het leven was gekomen. 

Volg de weg naar de school "de Eshorst" waar u de 
volgende werken vindt. 

 

16. De Arend en het Inktpotje 

Voorheen gereformeerde school, nu Kindcentrum de Eshorst. 

De Arend is een plastiek geschonken bij de opening van de School de 
Eshorst 15 september 1971 gemaakt door dhr. Holman. 

Het beeld is geïnspireerd door de tekst van Deuteronomium 32 : 11 "Als 
een Arend die zijn broedsel opwekt over zijn jongen zweeft, zijn wieken 
uitspreidt er een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de 
Here alleen geleid en geen vreemde god stond hem terzijde". 

Het Inktpotje bestond uit twee kunstwerken en waren geplaatst aan 
beide zijden van de weg, geschonken door de gemeente om aan te 
duiden dat er een school staat en overstekende kinderen zijn. Door 
beschadigingen is er één overgebleven en hebben ze die voor de school 
geplaatst. 

 

Loop door tot aan het volgende kruispunt en neem daar het parallel 
weggetje langs de Esweg. Aan de rechterkant staan drie bomen. 

 

 
 



17. Drie Koninklijke Bomen

2 februari 1938 geplant door leerlingen van de lagere 
scholen in verband met de geboorte van H.K.H. Prinses 
Beatrix. Helaas is in het voorjaar van 2022 één van 
de bomen geveld door ziekte.

Vervolg het weggetje richting rotonde de Drie Bijlen.  

Bij de rotonde is een oorlogsmonument. 

18. Oorlogsmonument 

Ter nagedachtenis van het neerschieten van Willem 
Hendrik Klein. Op de gedenksteen staat neergeschoten. 
Willem Hendrik Klein werd in de nachtelijke uren van 8 
september op de Esweg door Nederlandse SD-ers op 
koelbloedige wijze vermoord. Op 4 september 1944 zag 
politieman Andries Alting uit Hoogeveen, dat twee 
“moffenmeiden” in een tuin nabij het politiebureau in 
Hoogeveen met twee SS-mannen liefkoosden. Alting 
was in gezelschap van zijn collega Willem Hendrik Klein. 
Deze vroeg: “wat moeten wij hiermee doen?” Alting zei 
toen: “We zullen toch eens zien wie de sterkste is.” 
Aldus werden de twee meisjes opgepakt.  De meisjes 
werden op het bureau verhoord door adjudant de Vries. 
Dit gebeurde onder andere in aanwezigheid van de vader 
van het 16-jarig meisje. De volgende morgen mochten 
de meisjes het bureau weer verlaten. Bij het lezen van 
het volledige verhaal gaat u zich afvragen of het niet 
moord was. Het verhaal staat beschreven op onze site 
www.rondjebeilen.nl.  

Ga links richting het gemeentehuis en ga bij het 

kruispunt rechtsaf de Kampstraat in. Links ziet u het 

Carillon bij het gemeentehuis. 



19. Het Carillon bij het gemeentehuis 

Het deuntje wat u af en toe hoort, komt hier vandaan. 

De klokken zijn gegoten door Petit en Fritzen:  

Klokkengieterij in Aarle-Rixtel. Petit en Fritzen goten de 
klokken in 1991 voor het automatische carillon bij het 
gemeentehuis. 

Loop terug naar de Kampstraat, ga links naar de 
Brinkstraat, ga hier weer rechts terug naar de Markt, 
waar u natuurlijk gebruik kunt maken van onze 
horecagelegenheden of even kunt uitrusten op de 
ontworpen banken gemaakt door Onno de Ruiter. 

 

Wij hopen dat u genoten hebt van deze wandeling,  
voor meer wandelplezier kijk op www.rondjebeilen.nl 

Tekenaar

potlood en penseel bewegen zich snel
over het papier om ons niet te vervelen

tekenen iets dat van alles kan betekenen
kleur en vorm komen vanzelf uit het niets
tevoorschijn de techniek staat voor niets
het gaat vooral om het plezier bewegen 
opeens krijgen we uitzicht op betekenis

Jaap Tempelman 

 Rondje Beilen is een onderdeel van Beleef Beilen,
voor meer informatie kijk op: www.rondjebeilen.nl 

Dit boekje is gerealiseerd door Wim Joosten en Leidy Dries.
Opmaak: www.lentegoud.com 

eerste druk, 12-2019
tweede druk, 10-2022



Routebeschrijving en informatie kunstwerken: www.rondjebeilen.nl


