“Wyckel is een fraai pastoraal in het
landschap gedrapeerde miniatuur
van Gaasterland. Een dorp van bos en
beemd, van weiden en van water. De
karakteristieken van dit deel van Fryslân
krijgen in Wyckel een extra accent.
Nergens is het strak en vlak, overal is
reliëf dat zich vriendelijk glooiend, soms
zelfs tot de einder uitstrekt.”

Deze poëtische tekst is het begin van het
jubileumboek ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Vereniging van Dorpsbelang
Wyckel. Wyckel is één van de oudste nederzettingen van Gaasterland. Al voor 1132 kwam de
naam Wickle voor en waarschijnlijk is het nog
veel ouder. De oudste afbeelding van het dorp
met de Vaste Burchtkerk is van voor 1580.
Het oude geslacht Van Wyckel en de beroemde
vestingbouwer Menno van Coehoorn zijn nauw
verbonden met de historie van het dorp. Het
rijke en onstuimige verleden is verankerd in de
kerk met de beeldbepalende toren en het
Wikelerbosk,
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genoemd. Kerk en dorpsbos zijn beide te bezichtigen. De valk in het wapen is een torenvalk,
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wikel in het Fries.
Het Wikelerbosk met de monumentale entree
aan de Menno van Coehoornweg is vrij toegankelijk op wegen en paden. De Burchtkerk met
het monumentale praalgraf van Menno van
Coehoorn is van 1 juli tot de Open Monumentendag op de tweede zaterdag van september voor
bezoekers geopend op woensdag van 13.30 tot
15.30 uur en op zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Groepen kunnen ook op andere tijden in de kerk
terecht.
De omgeving van Wyckel en de nabijgelegen
buurtschap Bargebek zijn een prachtige uitvalsbasis voor een wandeling of fietstocht. Het open
glooiende landschap vormt een mooi contrast
met het bosrijke gebied.
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Weinig gebieden van It Fryske Gea hebben
zo’n kenmerkende entree als het Wikelerbosk of het Van Coehoornbosk zoals het ook
wel wordt genoemd. Het is de poort van de
oprijlaan naar de voormalige buitenplaats
Meerenstein, gebouwd in opdracht van de
vestingbouwer Menno van Coehoorn. Hij liet

De beroemde veldheer en vestingbouwkundige Menno van
Coehoorn werd in 1641 in Britsum geboren. Hij had nauwe banden
met stadhouder Willem III. Door zijn huwelijk met Magdalena van
Scheltinga, de enige erfgenaam van de Van Wyckels, ontstond de
band met Wyckel. Het echtpaar bouwde op de plaats van het
oude stamslot de nieuwe state Meerenstein, naar een ontwerp
van de veldheer. Helaas is de state in 1811 afgebroken.
Menno van Coehoorn liet tussen het Slotermeer en Wyckel ook
een polderdijk aanleggen waardoor de Coehoornpolder ontstond.

ook het Wikelerbosk aanleggen. Bijzonder is
de stinzenflora in het voorjaar, maar het bos
is in alle jaargetijden prachtig. Wyckelers zijn
met recht trots op hun dorpsbos vlak achter
de Vaste Burchtkerk.
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Omstreeks 1680 gaf Menno van Coehoorn opdracht voor de aanleg
van het lusthof in Franse geometrische stijl met rechte lanen en
rechthoekige vakken. Later zijn elementen uit de Engelse
landschapsstijl aan het ontwerp toegevoegd. Uit die tijd stamt naar
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alle waarschijnlijkheid ook de rijkdom aan stinzenflora. In 1949

geveld. Mede op verzoek van de werkgroep Griene Romte zijn drie

kocht It Fryske Gea het Van Coehoornbosk aan vanwege de

nieuwe linden geplant zodat het karakteristieke van de Plantage

botanische, historische en recreatieve waarden.

bewaard blijft. Van hieruit kijken we op de vijver met eilandje, een
veel voorkomend element in de tuinen van historische buiten-

Stinzenflora

plaatsen.

De wandeling start uiteraard bij de poort, we slaan direct rechtsaf
en volgen het pad achter de kerk. We lopen langs de voormalige

Rijke vogelbevolking

slotgracht, maar er is wel enige verbeeldingskracht nodig om de

Opeens horen we het vertrouwde geluid van de boomklever. Zeker

huidige sloot als zodanig te zien. In dit zuidelijke deel van het bos

drie paartjes hebben hun domicilie in het bos. De boomklevers

bloeit in het voorjaar de stinzenflora als daslook of sipeltsjesblom

verkeren overigens in goed gezelschap van andere soorten. Het

(vanwege de geur), vingerhelmbloem, adderwortel en gewone

Wikelerbosk kent een rijke vogelbevolking zoals gaai, grote bonte

vogelmelk. Ook de bosanemoon met dubbelgevulde bloemen die

specht, pimpelmees, roodborst, winterkoning, zwartkop, tuinfluiter,

maar op een paar plaatsen in Nederland voorkomt, hoort bij de

zanglijster, grote lijster, boomkruiper en ransuil. In de buurt van

flora van het Wikelerbosk. Het bos biedt echter in alle jaargetijden

het toegangshek nestelde tot voor kort een roekenkolonie. Tijdens

genoeg om van te genieten. In de herfst zijn er volop paddenstoelen,

de jaarlijkse trektochten van noord naar zuid en andersom rusten

zoals de gewone morielje.

diverse vogelsoorten in het bos uit om nieuwe krachten op te doen
voor de lange reis.

Grutte Berch en de Plantage
Het pad kronkelt langs de sloot, de scheiding tussen het domein

Dassen en vleermuizen

van de Burchtkerk en It Fryske Gea, naar de Grutte Berch, zoals de

We zien ze niet, maar het bos is ook het domein van dassen en

heuvel in de volksmond wordt genoemd. We klimmen naar boven

vleermuizen. De kans op een ontmoeting met de schuwe dassen is

en genieten volop van het schitterende uitzicht op het Slotermeer.

klein. Wie de gewone dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de

Geen wonder dat Menno van Coehoorn zijn buitenplaats

laatvlieger en de ruige dwergvleermuis wil zien, moet wachten tot

Meerenstein juist in dit gebied liet bouwen. Wandelend in

de schemering inzet. In de overgang van dag naar nacht scheren ‘de

noordelijke richting komen we langs mooie bomen en bijzondere

stofzuigertjes’ door de lucht, volop bezig met foerageren. Elke keer

doorkijkjes over de weilanden, de griene greide. Zo komen we bij de

is het weer een magnifiek gezicht hoe de beestjes in een kort

Plantage. Waarschijnlijk stond hier vroeger een theekoepel

tijdsbestek hun buikjes rond eten.

omzoomd door lindebomen zoals destijds gebruikelijk was. Drie
van deze majestueuze lindebomen zijn helaas vanwege ouderdom

Uitzicht op Wyckel

De Lytse Berch

Railsingel

Vaste Burchtkerk

Lytse Berch

Gaasterlandse landschap en de polders richting IJsselmeer. Bijzonder

Via prachtige wandelpaden komen we bij de Lytse Berch. Deze

is ook het interieur met het houten tongewelf, de gedraaide palusters,

kleine heuvel biedt een fraai uitzicht. Het is ook niet voor niets

de eiken preekstoel, de eeuwenoude familiebanken en de bijzondere

onderdeel van het Lange Afstand Wandelpad dat dwars door het

grafstenen van vooraanstaande families.

Wikelerbosk loopt. Wij komen al wandelend langs de plaatselijke
ijsbaan, de plek waar ooit Meerenstein stond. IJsclub Van Coehoorn

Praalgraf Menno van Coehoorn

huurt de baan van It Fryske Gea. Het huurcontract voorziet

Blikvanger in de kerk is het praalgraf van Menno baron van

overigens niet in ‘ijszekerheid’. Maar als Koning Winter regeert, is

Coehoorn. De marmeren graftombe is een ontwerp van Daniël

het een mooi beschutte plek om te schaatsen. De historie meldt

Marot, die onder meer paleis ’t Loo heeft ontworpen, en uitgevoerd

een lange lijst van soms spectaculaire hardrijderijen. Ook het veld

door de Amsterdamse beeldhouwer Pieter van de Plas. De sarcofaag

van de korfbalclub DTG is onderdeel van het Wikelerbosk. Op de

op een hardstenen voetstuk is versierd met een belegeringscène. De

plek van de camping aan de rand van het bos stond vroeger een

veldheer is uitgebeeld op de sarcofaag temidden van oorlogstuig. De

boerderij. De pleats is afgebrand, maar de naam ‘Railsingel’

kerk en het praalgraf zijn in 2007 gerestaureerd. In de kerk is meer

herinnert aan de tijd dat de melk werd vervoerd in melkbussen.

informatie te vinden over de historie en het praalgraf. De

Omdat de boerderij ver van de straat lag, werden door de eikenlaan

openingstijden staan op de achterkant van de folder.

rails aangelegd voor een lorrie. De railsporen zijn uitgewist, maar
de prachtige oude eiken omzomen nog steeds de singel.

Vaste Burchtkerk
Het Wikelerbosk en de monumentale Vaste Burchtkerk vormen samen
een prachtig geheel van natuur en cultuur. De combinatie van een
wandeling in het dorpsbos en een bezoek aan de kerk, maakt een
bezoek aan Wyckel echt bijzonder. Het gezegde ‘meer toren dan kerk’,
is waar, de toren is in verhouding tot de kerk fors uitgevallen. De toer is
het restant van de in de veertiende eeuw gebouwde kruiskerk die twee
eeuwen later door brand werd verwoest. De huidige kerk werd in 1671
gebouwd en toen is ook de toren verhoogd. De trotse beeldbepalende
zadeldaktoren vormt al eeuwenlang een baken in het glooiende
Menno van Coehoornbos

Praalgraf Menno van Coehoorn

