
,,In het spoor van Sierd Geertsma" 32km.lange tocht rond Appelscha

,,Shhilderachtige" fieffioute verbindt nafuff en kunst
APPELSCHA - In Appelscha en omgeving kan een mooie

route worden gefietst die natuur en kunst als het ware met el-

, ,kaar verbindt. ,,In het spoor van Sierd Geertsma" heet de 32 km.' 
Ilange fietstocht.

', Het is eén eerbetoon aan de
ini 1985 op 89-jarige leeftijd
overleden kunstschilder Sierd
Gei:rtsma. De inspiratie voor
zijn schilderijen en tekeningen
haalde hij voor een belangrijk
deel iuit zijn grote liefde voor de
natu;ur rond zijn geboorte- en
woorrplaats Appelscha.

De',fltetsroute is samenge--
steld 'door de stichting Leven
en Wgrk van Sierd Geertsma,
Mariët Keuning van het be-
zoekerscentrum. Drents-Friese
Wold r van Staatsbosbeheer en
Jaap, Bruintjes, directeur van

' Mu$eum Smallingerland in
I Drachten. Een belangrijk deel

va.n Géertsma's oeuvre bevindt
zich in dat museum.

Naast zijn grote liefde voor de
natuur staat ook zijn grote so-
ciaal-maatschappelijke betrok-
kenheid centraal in het werk
van Sierd Geertsma. Vooral
uit het landschap rond zijn ge-
boortedorp Appelscha putte de
gehandicapte kunstenaar (hrj
had aan elke hand slechts één
vinger) zijn inspiratie.

Destijds is wel geprobeerd om
in Appelscha een museum van
de grond te krijgen, waarin het
werk van één van de bekendste

I

Ooststellingwerfse kunstenaars
permanent tentoongesteld zou
kunnen worden. Daarvoor had
men het zogenoemde ,,douane-
huussien" aan de Boerestreek
op het oog. Dat initiatief kreeg
echter niet de steun van het
toenmalige gemeentebestuur,
waardoor het meeste werk van
Sierd Geertsma naaÍ een plek
briiten de gemeente verdween.

De plekken waar de bevlo-
gen kunstenaar zijn inspiratie
opdeed voor een aantal van
zijn werken, vormen de rode
draad in de ,,schilderachtige"
fietsroute, zoals de Grenspoel,
een groep jeneverbessen, Wil-
lemstad bij Appelscha, zand-
duinen met dagrecreanten, het
in 1931 ontdekte steengraf in
de buurt van de Hildenberg, Us
Blau Hiem en het begin van de
ontwikkeling van de recreatie in
Appelscha.

Hoewel er het een en ander
is veranderd sinds de tijd dat
Sierd Geertsma daar rondfietste
en met grote toewijding werkte,
is er toch nog veql van het oor-
spronkelijke landschap te her-
kennen. De fietsroute draagt
er in ieder geval toe bij dat de
gedachte aan de Ooststelling-

,werfse kundtenaar levend wordt
gehouden.

Het eerste exemplaar van de
routekaart werd vrijdagmid-
dag in het bezoekerscentrum
overhandigd aan gedeputeerde
Bertus Mulder. De van oor-
sprong uit Makkinga aflkomsti-
ge Mulder was van mening dat

de fietsroute ,,een fantastische
bijdrage" levert aan de verdere
recreatieve ontwikkeling van
Appelscha. De gedeputeerde
vond het bovendien een goede
zaak dat er is gekozen voor een
geïntegreerde aanpak van het
opkrikken van de Boerestreek
en omgeving. het recreatieve
centrum van Appelscha.
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O Vl.n.r. bekijken Mariët
Keaning van het
bezoe kerscentram, Sierd
Geertsma (neef van de in
1985 overleden kanstenaar),
museumdirecteur Jaap
Bruintjes en gedeputeerde
Bertus Mulder de nieuwe

Jietsroutekaart.


