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Wandel

ROUTE

Informatie
Wandelroute

De wandelroute is 3,5 km en start op de parkeerplaats
van Huize Olterterp aan de Van Harinxmaweg 17 in Ol
terterp. In het monumentale gebouw is het hoofdkan
toor van It Fryske Gea gevestigd. De paden in het park
zijn vrij toegankelijk. De route is aangegeven door een
witzwarte markering, soms op paaltjes met een wit
zwarte kop, soms door een wit en zwart streepje op
een boom.

Laarzen of hoge schoenen

Wandelen in
Park Huize Olterterp

Na een periode van regen kunnen sommige stukken
nogal nat zijn. Laarzen of hoge, dichte schoenen zijn
dan aan te bevelen. Een alternatief stukje van de route
dat modderig kan zijn in een natte periode is op het
kaartje aangegeven in geel.

Meer wandelmogelijkheden

Aan de overkant van Park Huize Olterterp zijn ook
prachtige wandelingen mogelijk. De bosvijvers zijn
oorspronkelijke heidevennen en met eilandjes en
bruggetjes in de wandelpaden opgenomen.
Voor deze routes kan het best worden gestart op de
parkeerplaats nabij restaurant Het Witte Huis,
Van Harinxmaweg 20 in Olterterp.
Op de website van de Sint Hippolytuskerk is meer in
formatie te vinden over de kerk en de relatie met de
familie Van Boelens. Daar kan ook een wandeling langs
de kerken van Olterterp, Beetsterzwaag en Kortehem
men worden gedownload.

It Fryske Gea
Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 14 48
Email info@itfryskegea.nl
Website www.itfryskegea.nl

Rustgevende omgeving van een voormalig
landgoed met een boeiende combinatie
van natuur en cultuurhistorie

De boeiende erfenis van een grootgrondbezitter
Grootgrondbezitter Ambrosius Ayzo van
Boelens verving in de achttiende eeuw de
heide en de vennen rond zijn landhuis Huize
Olterterp door bossen met wandelpaden en
waterpartijen. Daarmee liet hij een erfenis na
waarvan dagelijks nog vele mensen genieten.
Het voormalige landgoed met prachtige oude
bossen met majestueuze bomen, statige lanen
met een verscheidenheid aan ﬂora en fauna is
namelijk zeer in trek bij wandelaars. Door de
grote variatie is het een heel boeiend landschap
met (soms) smalle paden, open stukken en
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boomwallen. Oplettende wandelaars kunnen
veel waardevolle cultuurhistorische restanten
ontdekken. In de rustgevende omgeving komen
natuur en cultuurhistorie vloeiend samen. Het
natuurgebied achter Park Huize Olterterp is geen
eigendom van It Fryske Gea, maar vormt wel een
mooi historisch geheel met park en landhuis.
Niet zo verwonderlijk, want vroeger was het
samen met het aan de andere kant van de Van
Harinxmaweg gelegen bosgebied één groot
landgoed.

Huize Olterterp

1 Huize Olterterp

In 1793 liet Ambrosius Ayzo van Boelens in Olterterp het land
goed aanleggen en ‘Slot Boelens’ bouwen. Zijn nazaten braken
het landhuis in 1906 af en bouwden op dezelfde plek ‘Huize
Olterterp’. In 1934 werd het eigendom van de algemene Frie
sche Levensverzekerings Maatschappij, het huidige Aegon.
Sindsdien heeft het monumentale landhuis verschillende func
ties gehad, van kraamkliniek en opvang van evacués in de Oor
logswinter en later voogdijkinderen tot kantoor. De relatie met
It Fryske Gea ontstond in 1966. Sindsdien is hier het hoofdkan
toor gevestigd. In 1991 werden huis en park eigendom van de
natuurorganisatie.

2 Park Huize Olterterp

De slingerpaden, het golvende reliëf, de vijvers, de heuvel en
de doorkijkjes maken een wandeling door het park tot een ge
noegen. Het park kent verschillende bijzondere bomen. Vooral
een rode beuk is een eyecatcher, evenals drie grote rodo
dendrons die in het voorjaar volop in bloei staan. In 2011 werd
Fryslân gekroond tot mooiste provincie van Nederland. Voor
de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap aanleiding om het
Fryske Gea een Etagelinde te schenken. De toenmalige Com
missaris van de Koningin John Jorritsma en MissNederland
2010 Desirée van den Berg hadden de eer om deze prachtige
boom te planten in het park van Huize Olterterp.
Het stenen kunstwerk in het park is gemaakt door beeldhou
wer Anne Woudwijk uit Drachten met als titel ‘Wanneer de
maan het landschap verandert, huilen de wolven’. Deze ode
aan de wolf bestaat uit drie delen die in één rechte lijn Park
Huize Olterterp verbinden met de natuurgebieden het Ketliker
Skar en de Lendevallei.

Park Huize Olterterp

3 Monumentale beuken

De uitgestrekte bossen worden afgewisseld met open stukken
grasland en zorgen voor fraaie doorkijkjes. Opvallend zijn de
bosdelen met oude beuken en eiken en de rijke ondergrond.
Kijk eens omhoog naar de majestueuze beuken van honderden
jaren oud. Het maakt dat je je als mens heel nietig voelt.

4 Dalkruid en paddenstoelen

In mei en juni bloeit op beschaduwde plaatsen in het beuken
en eikenbos het dalkruid volop. De bloemen van de giftige
plant zijn wit, de besjes eerst rood gespikkeld, maar naarma
te ze rijper worden kleuren ze rood. In het najaar zijn talrijke
soorten paddenstoelen en zwammen te bewonderen. Tondel
zwammen op bomen zijn het hele jaar door te zien. Klop eens
op zo’n bijzondere tondelzwam en hoor hoe hol die klinkt.

5 Mossen

Opvallend zijn de vele gekleurde mossen. Van de mossen zijn
vooral de veenmossen van grote betekenis geweest voor de
vorming van het Europese landschap, dus ook voor dat van
Fryslân. Deze sporenplanten behoren tot de oudste landplan
ten op aarde. Door het grote vermogen om water vast te hou
den, konden de mossen tot ver boven het grondwaterniveau
doorgroeien. Omdat de onderkant van de plant afsterft, terwijl
de bovenkant blijft doorgroeien, vormden de dode planten een
dikke laag. Zo ontstond het hoog en laagveen dat later werd
afgegraven en gedroogd als turf.

Bosuil/ Wâldûle

Dalkruid/Twiblêd

6 Vaste bewoners

Reeën en eekhoorns, maar ook de boommarter zijn vaste be
woners van de oude bossen. De reeën grazen graag in de wei
landen. Op rustige momenten laten ze zich nogal eens zien,
vooral ’s morgens vroeg en in de vroege avond. Eekhoorns
spotten lukt soms wel, maar de boommarter laat zich minder
snel zien.

Sint Hippolytuskerk

voor de adellijke familie. In de oostgevel herinnert een steen
aan de restauratie waarvoor de familie Van Boelens in 1906
geld schonk. De kerk is sinds 1996 eigendom van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken en doet nu voornamelijk dienst als expo
sitieruimte, concertzaal én trouwlocatie.

7 Vogels en reptielen

Het oude bos kent door de grote variatie aan bomen en struik
gewas een grote verscheidenheid aan vogels. Het is in elk ge
val het domein van de bosuil die je ’s morgens vroeg of tijdens
de avondschemering kunt horen roepen. Op het dode hout
komt de grote bonte specht graag af. Wie goed luistert, kan ze
horen kloppen. Ook de groene specht bewoont het gebied en
is meer een miereneter. En de oplettende wandelaar zal vast
de boomklever tegen de boomstam op en neer zien klimmen.
Maar ook de appelvink en holenduif zijn vaste bewoners van
dit unieke bos. Het is bovendien het domein van de ringslang
en de hazelworm, niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig.

8 Sint Hippolytuskerk

De gotische kerk is gebouwd in 1415. In 1744 schonken Ayzo
van Boelens en zijn eerste echtgenote Rinske Lycklama à Nije
holt 500 gulden voor de bouw van de toren. Een gedenksteen
boven de ingang herinnert hieraan. De toren is sinds de Franse
tijd eigendom van de gemeente Opsterland. De kerk met de
preekstoel uit 1780 functioneerde min of meer als privékapel
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