
Museum  

Eddy Roos

Het atelier is evenals het museum een lust voor het oog. De 
bezoekers kunnen een kijkje in de keuken nemen en zien hoe 
de beelden zijn vervaardigd. Kunstliefhebber of niet, iedere 
bezoeker zal vermoedelijk gefascineerd raken door de vele 
gipsen en bronzen beelden en de honderden schetsen en 
stellages tegen de muur.
De inspirerende werkwijze van Eddy Roos is te zien in een 
documentaire, die duidelijk maakt dat hier een bevlogen vak-
man aan het werk is. Ook worden in het museum doorlopend 
dansfilms vertoond waarvan de choreografie van Eddy Roos is.

Bekende beelden van hem zijn het Spanjemonument in 
Amsterdam en de “De luchtdanseres” bij het metrostation 
Delfshaven in Rotterdam.

Emmaweg 50 – 9981 VC  Uithuizen
(vanuit Uithuizen over de Lauwersweg richting Waddenzee, 

dan rechtsaf de Emmaweg op)
Nederland

Openingstijden: 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur

gedurende de maanden mei t/m september of op afspraak: 
telefoon (0031) 0595-431067 of 06-33833332

email: museumeddyroos@gmail.com
website: www.eddyroos.com 

Op het uitgestrekte Hoogeland, op twee kilometer van de 
Waddenzee en zeven kilometer ten noorden van Uithuizen, 
bevindt zich in deze rustieke omgeving een trekpleister 
die zijn weerga niet kent. Een topper onder de musea, zo 
kan Museum Eddy Roos zonder blikken of blozen worden 
gekwalificeerd. Wie geen kunstliefhebber is, wordt het na een 
bezoek aan deze attractie misschien wel. Honderden werken 
van beeldhouwer Eddy Roos zijn permanent tentoongesteld. 
Het bijzondere van zijn sculpturen, tekeningen en grafische 
werken is dat ze allemaal bewegingen uitdrukken. Geen enkel 
beeld laat een stilstaand poserend model zien.



Stichting Beeldentuin  
Borg Verhildersum

Beeldentuin Borg Verhildersum – Wierde 40, 9965 TB  Leens – Telefoon (0031) 0595-571430 – (aan weg Groningen/Lauwersoog) – Nederland

De Stichting Beeldentuin 
Borg Verhildersum zet 
zich in voor de voltooiing 
van de beeldentuin. 
Ook ú kunt dit project 
steunen door donateur te 
worden.

Secretariaat 
Stichting Beeldentuin
Borg Verhildersum
Emmaweg 50
9981 VC Uithuizen
Rabobank 1088.61.228

De beeldentuin van Borg Verhildersum is een geometrische tuin die een eenheid vormt 
met de daarin gesitueerde monumentale beelden. 

De Borg Verhildersum ligt bij het dorp Leens tussen Groningen en Lauwersoog. 
De borg stamt uit de 14e eeuw en kwam in 1587 door vererving in bezit van de 
familie Tjarda van Starkenborgh. Gedurende twee en halve eeuw hebben vele 
generaties van dit geslacht op de borg geresideerd.

In 1953 is de borg met de omliggende landerijen aangekocht door de gemeente Leens. 
De borg werd gerestaureerd. Op initiatief van de toenmalige conservatrice, mevrouw 
T.F. Clevering–Meijer (1914-1981) werd in 1968 een reconstructie gemaakt van de 
oorspronkelijke geometrische vorm van de tuin. Beeldhouwer Eddy Roos werkte de 
tuinarchitectuur uit volgens het Gulden Snede principe waarbij de tuin zoveel 
mogelijk in zijn oorspronkelijke geometrische vorm werd gereconstrueerd.

Vervolgens werd het idee van een beeldenproject ontwikkeld waarbij dertien bronzen 
figuren een eenheid vormen met de tuinarchitectuur. Er wordt nog één dubbelfiguur 
vervaardigd alsmede een verbindend object van drie figuren in het midden.  


