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WIJ WENSEN U EEN PLEZIERIGE WANDELTOCHT

Informatie

Het Taconisbosk ligt in de gemeente 

Heerenveen, aan de zuidkant, ten westen van 

de A32. Het startpunt van de wandeling is op 

twee punten aan de Rotstergaastweg in 

Nieuweschoot.

Verrassend! Dat is wellicht de beste benaming 

voor een bezoek aan het Taconisbosk. Het bos 

is onderdeel van een cultuurhistorisch land-

schap met een agrarisch karakter. Daar dwars 

doorheen slingert het historische tsjerkepaad, 

(kerkenpad), over weilanden met klaphekjes, 

langs houtwallen, maar ook langs een monu-

mentaal kerkje met klokkenstoel. Het gebied ligt 

op een zandrug, een oeroude oeverwal van de 

rivier de Tsjonger, de natuurlijke grens tussen 

de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf. 

De plaatsnaam Nieuweschoot wijst daar ook op. 

Schoot betekent hooggelegen land. 

Tsjerkepaad

Een wandeling over it tsjerkepaad is de leukste 

manier om in het Taconisbosk te komen. Vroe-

ger waren de kerken van Oudeschoot, Nieuwe-

schoot en Rotstergaast door dit tsjerkepaad met 

elkaar verbonden. De kerken hadden één domi-

nee die elke zondag zes kilometer moest wan-

delen om in alle drie kerken het heilige woord te 

verkondigen. Een deel van het pad bestaat nog. 

Het pad loopt door tot aan de Van Engelenvaart. 

Vroeger lag daar een pontje. Na het oversteken 

van de vaart kon men via het pad doorlopen tot 

Rotstergaast. 
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Taconisbosk 
Klokkenstoel

Het eerste deel van de route voert ons langs een oud stukje bos 

waarin forse eiken en hulstpollen domineren. Via een ouderwets 

klaphekje steken we een weiland over. Het tsjerkepaad loopt over 

begraafplaats de Schoterhof en langs een monumentaal kerkje 

met klokkenstoel. Vroeger had de kerkelijke gemeenschap in de 

arme streken van Fryslân geen geld om een toren aan de kerk te 

bouwen. Om toch de klok te kunnen luiden, bouwde men een 

‘stoel’ van hout uit de nabij gelegen bossen. Als fundering werden 

vaak veldkeien gebruikt. De met zadeldak gesierde klokkenstoel in 

Nieuweschoot rust overigens op zes gemetselde poeren (betonnen 

blokken). Het kerkje heeft een eenvoudige Romano gotische stijl. 

Genieten van de natuur en het landschap in 

Nieuweschoot? Het kan, want de zuidkant 

van Heerenveen is meer dan bedrijventer-

reinen en industrie. Daar ligt namelijk ook 

het Taconisbosk, een boscomplex met eeu-

wenoude bomen en een grote verscheiden-

heid aan vogels. Het bos is te bereiken via 

het historische tsjerkepaad dat dwars door 

een waardevol agrarisch cultuurlandschap en 

langs het Taconisbosk loopt. 

F o t o ’ s :  D i c o  d e  K l e i n ,  Te u n  V e l d m a n ,  T j e r k  K u n s t  e n  K o o s  v a n  d e r  S c h a a f
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De ramen zijn gemaakt door Hans Niemeijer. Hoe oud het kerkje 

en de klokkenstoel zijn is niet precies bekend. Wel is bekend dat 

de muren bestaan uit oude kloostermoppen en dat de oude klok 

dateert uit de veertiende eeuw. Die klok scheurde overigens in 1984 

en staat nu in Museum Willem van Haren in Heerenveen opgesteld. 

De huidige klok is gegoten in 1986.

Houtwallenlandschap

Van de begraafplaats gaat het pad verder langs de achterkant van 

enkele landelijk gelegen woningen. Opvallend is het vrijwel onge-

schonden houtwallenlandschap. Vroeger speelden de houtwallen 

een belangrijke rol in de agrarische bedrijfsvoering. Ze hielden 

het vee tegen en leverden hout voor hekpalen, gereedschappen 

en de bouw van schuren en stallen. Het hout werd ook gebruikt 

als brandstof voor kachels en open haarden. Takkenbossen waren 

gewild bij bakkers om de ovens mee te stoken. 

Houtwallen zijn kunstmatige, langgerekte verhogingen in het 

landschap. Vroeger groef men sloten om de scheiding tussen de 

percelen aan te geven. De aarde werd naast de sloot geworpen en 

daarop werden bomen en struiken geplant. De wallen in dit gebied 

bestaan voornamelijk uit eiken en berken, maar ook hulst wordt 

vaak aangetroffen. Ze liggen in noordzuidrichting en worden af en 

toe verbonden met tussenwalletjes die van oost naar west lopen. 

Ook is er een enkele grenswal, een dubbele wal met in het midden 

een sloot. Deze wallen vormden van oorsprong de grens tussen de 

percelen van verschillende eigenaars. Op sommige plekken zijn 

dikke, grillig gevormde stobben te zien, hetgeen erop wijst dat hier 

lang aan houtwinning is gedaan. 

Oude bomen

Na een wandeling langs de fraaie houtwallen houden we links aan 

en komen zo bij het Taconisbosk. Aan weerskanten van de toe-

gangsweg staan forse eiken van minstens een eeuw oud. Het bos 

zelf heeft een glooiend karakter en bestaat voornamelijk uit eiken 

en berken. Maar ook hier komt veel hulst voor, terwijl op sommige 

plekken tevens de grove den is te zien. Aan de randen groeien soor-

ten als lijsterbes en sporkehout. Hop en wilde kamperfoelie tieren 

er welig. De bodem van het bos is vooral begroeid met braam, maar 

de brede stekelvaren komt ook veel voor. Wat de planten betreft 

is het talrijke voorkomen van de hengel opmerkelijk te noemen. 

Ook het lelietje-van-dalen is er niet zeldzaam. Voorbeelden van 

andere planten zijn koningsvaren, vingerhoedskruid, poelruit en 

winterpostelein.

Wissels

Rechttoe rechtaan, is de beste omschrijving van het bos. Ergens in 

het midden loopt een breed pad helemaal tot aan het eind van het 

bosperceel. Halverwege het pad en aan het eind staan enkele forse 

en vitale beuken. Aan de rand van het Taconisbosk genieten we van 

het fraaie uitzicht over de voormalige hooilanden van de Tsjonger. 

Het bos zelf kent ook enige schrale hooilandjes die It Fryske Gea 

in de zomer maait om de oorspronkelijke begroeiing in stand te 

houden. Af en toe kan de wandelaar van het rechte pad afwijken. 

Enkele smalle paadjes die aan wissels of wildsporen doen denken, 

bieden de mogelijkheid om het bos nader te verkennen.
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Rijk aan dieren

Een rustig bos met oude bomen en dood hout is voor holenbroe-

ders als grote bonte specht, boomkruiper, koolmees en gekraagde 

roodstaart uiteraard bijzonder aantrekkelijk. Genoemde soorten 

zijn dan ook vaste broedvogels van het Taconisbosk, evenals bui-

zerd, wielewaal, houtduif en merel. Wie in het voorjaar een wan-

deling maakt langs de rand van het bos, zal versteld staan van het 

vogelconcert dat dan te beluisteren valt. Uiteraard komen er in zo’n 

bos ook veel insecten voor. Van de dagvlinders zijn onder andere 

kleine vos, atalanta en distelvlinder gesignaleerd en van de nacht-

vlinders gamma-uil en rietvink. Ook waterjuffers (onder andere 

grote roodoogjuffer) en libellen (zoals de vroege glazenmaker) wor-

den er aangetroffen. Reeën behoren tot de vaste bewoners van het 

Taconisbosk. Wanneer er sneeuw ligt, zie je overal sporen van dit 

ranke zoogdier. Ook kun je sporen van hazen en vossen aantreffen. 

Levensgenieter

Het Taconisbosk is genoemd naar Johannes Hendrik Taconis, eige-

naar van de tabaksfabriek De Rokende Moor aan de Gedempte 

Molenwijk in Heerenveen. Later werd die fabriek verplaatst naar 

Leeuwarden. De familie Taconis bezat bij Nieuweschoot ook lan-

derijen met boerderijen die werden verpacht. Het ‘woeste’ terrein 

werd deels ontgonnen en deels beplant met bos. Aan de veelvuldig 

aanwezige zogeheten rabatten kan men zien dat het bos aanvan-

kelijk werd gebruikt voor houtwinning. In de westkant van het bos 

ligt, enigszins verscholen, een vijver met enkele heuveltjes. Het 

karakter van het geheel doet een beetje aan de Roodbaardstijl den-

ken. Volgens overlevering heeft daar ooit een bouwwerk gestaan 

dat dienst deed als zomerhuis of jachthut. Het is niet ondenkbaar 

dat Taconis daar regelmatig in alle rust heeft gezeten om bij te 

komen van zijn zakelijke beslommeringen, al dan niet onder het 

genot van een glaasje berenburg en een pijpje echte ‘Friesche 

Heerenbaai’. Van de zoon van Johannes Hendrik (Jan Gelinde) is 

bekend dat het een levensgenieter was die veel van de jacht hield. 

Er zijn ooit serieuze plannen geweest om in dit gebied een groot 

villapark te bouwen. Een Utrechtse projectontwikkelaar zag daar 

wel brood in, maar gelukkig werden die snode plannen verijdeld. 

De omgeving van het Taconisbosk ademt een sfeer van voor de ruil-

verkaveling en dat soort plekjes kom je in Fryslân niet zo heel veel 

meer tegen. Liefhebbers van een stevige wandeling in een vrijwel 

ongeschonden cultuurlandschap kunnen hier hun hart op halen.

Houtduif Ree

Overblijfsel vijver Grove Den


