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1. INLEIDING 
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Historische bebouwing 
A. Hoofdhuis 
B. Voormalige koepel 
C. Tuinmanswoning 
D. Voormalige Beppekelder 
E. Voormalige Kluizenaarshut 
F. Voormalig Huis met de Beelden 
G. Voormalige boswachterswoning 
H. Kerk 
I. Villa Mignon / Frisa 
J. Witte Huis 
K. Begraafplaats Van Boelens 
L.  Boerderij Heydthuijsen  
M. Voormalige huisje Arm en Rijk 
N. Oude begraafplaats 
 
Lanen, reden en paden 
I Slotlaan (hoofdreed) 
II Achterwei (kerkepad) 
III kerkepad Oost 
IV Kooilaan 
V Lijklaan 
VI Heidehuisterlaan 
VII Laan achter Heidehuizen 
VIII Van Harinxmaweg (Herenweg) 
IX Poostweg 
X  Anne Rinseslaan 
XI Het Meer 
XII  Tracé Stoomtram 
 
Waterpartijen en -lopen 
1  Koningsdiep 
2 Het Meer / De Meersloot 
3 Olterterpervaart 
4 Oude Wijk 
5 Slingerwijk / Bokssloot 
6 Voormalige Heidehuistervaart  
 / Nieuwe Vaart 
7/8  Voormalige Nieuwe Vaart  
 opgenomen in het tracé van  
 de Verbindingskanaal 
8 Verbindingskanaal 
9 Kleine Vijver 
10 Grote Vijver 
11 Oene Heidsdobbe 
12 Boerenbedrog 
13 Moldobbe 
14 Kooibosk 
 
 
Overig 
a.  “12 Apostelen” 
b. Siameesche Tweeling 
c. Veeschaar 
d.  ‘Balcon’ 
 

Kaart met de verschillende inrichtingselementen op landgoed Olterterp. 
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Landgoed Olterterp is gesitueerd in Friesland. De bebouwde kern van het landgoed wordt 
gevormd door het landhuis, koetshuis en voormalig ketelhuis aan de Van Harinxmaweg. Deze 
drie panden zijn rijksmonument en vormen samen het rijksbeschermde ‘Complex Huize 
Olterterp’. Dit ‘Complex Huize Olterterp’ maakt onderdeel uit van het gehele ensemble landgoed 
Olterterp dat meerdere eigenaren kent. In tegenstelling tot landhuis en bijgebouwen is de tuin- 
en parkaanleg van het landgoed niet beschermd. Uit recent onderzoek blijkt echter dat het 
parklandschap van Olterterp een hoge cultuurhistorische waarde en een grote onderlinge 
ruimtelijke samenhang heeft, maar op verschillende punten verschraald en aangetast is.  
 
Het eigendom en beheer van landgoed Olterterp is momenteel verdeeld over meerdere partijen. 
De belangrijkste zijn: 
• a.s.r. vastgoed, dat het overgrote deel van de parkbossen ten westen van de Van 

Harinxmaweg bezit; 
• ’t Fryske Gea, dat het hoofdhuis met directe omgeving (tuin. park en enkele weilanden) ten 

oosten van de Van Harinxmaweg bezit. 
 
De bezittingen van deze twee organisaties vormen het plangebied van het voorliggende project. 
Het plangebied heeft een totale omvang van 526 ha. 
 
De aanleiding voor het voorliggende project ligt in de toekomstvisie van de eigenaren van 
landgoed Olterterp op de instandhouding, de ontwikkeling en het beheer van het landgoed. 
Zowel a.s.r. als ’t Fryske Gea zijn voornemens het beheer van het landgoed zodanig aan te 
scherpen dat de bijzondere cultuurhistorische aanleg van Olterterp een kwaliteitsverbetering kan 
ondergaan. Als onderlegger voor toekomstig beleid, planvorming en beheer is een toekomstvisie 
op de cultuurhistorische elementen van het landgoed onontbeerlijk.  
 
Die toekomstvisie op de cultuurhistorische elementen van het landgoed, met als doel 
kwaliteitsverbetering van het parklandschap van Olterterp, is het onderwerp van voorliggende 
rapportage. Het uitgebreide historisch onderzoek, als hoofdstuk 2 van deze rapportage, genereert 
inspiratie voor een nieuwe toekomst van landgoed Olterterp en biedt een onderlegger voor de 
voorliggende toekomstvisie waarin gewogen en cultuurhistorisch verantwoorde keuzes zijn 
gemaakt tussen enerzijds restauratie/reconstructie van een oorspronkelijke situatie en herstel op 
hoofdlijnen waarbij ruimte is voor een nieuwe parkelementen. De verhalende dimensie van het 
‘bezielde’ en rijk gevarieerde parklandschap van Ambrosius Ayso van Boelens wordt zo weer tot 
leven gewekt en voor het hedendaags publiek op een aantrekkelijke wijze beleefbaar gemaakt.  
 
Met een helder geformuleerd streefbeeld wordt richting gegeven aan het beheer van de aanleg. 
Ten grondslag aan het project liggen historisch onderzoek, een inventarisatie van de actuele 
situatie en een waardestelling. 
 
 
 

Het plangebied op een recente topografische kaart. 

1.1 Aanleiding en doel 
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Overzicht van de verschillende eigenaren van landgoed Olterterp. 
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a.s.r. vastgoed 
 
a.s.r. vastgoed is eigenaar van het grootste gedeelte van landgoed Olterterp, maar niet van het 
hoofdhuis met directe omgeving. Het grootste gedeelte van hun eigendom betreft bospercelen en 
landbouwgronden (vnl. weilanden). De beheerdoelstelling is: excellent beheer van bossen, 
landbouwgronden en boerderijen voeren, gericht op rendement en met oog voor natuur en 
cultuurhistorie.  
 
Aan deze doelstelling wordt als volgt invulling gegeven: 

• Economisch draagvlak generen door het beheer van bossen als productiebos en het 
verpachten van landbouwgronden en boerderijen;  

• Concreet gestalte geven aan de conservering en ontwikkeling van de cultuurhistorische 
waarden, in samenwerking met de overige eigenaren van het historische landgoed; 

• Vrijwilligers betrekken bij het beheer en ze daarin faciliteren, o.a. door voorzieningen als een 
werkschuur te realiseren, bijv. ter plaatse van de voormalige boswachterswoning; 

• Een mobiele schaapskudde inzetten als beheer van de grasonderdelen van het bospark. 
 
 

’t Fryske Gea 
 
De provinciale vereniging ’t Fryske Gea is ‘hoeder van de natuur’ in Friesland. 
’t Fryske Gea is sinds 1991 eigenaar van het hoofdhuis, Huis Olterterp, en de directe omgeving. 
Het hoofdkantoor van de vereniging is gevestigd in Huize Olterterp. Centraal in de beleidsvisie en 
werkzaamheden van de vereniging staat samenwerking met de lokale bevolking en stakeholders. 
Sinds een aantal jaar is vastgelegd in de statuten dat ‘t Fryske Gea zich naast natuur en 
landschap bezig houdt met bescherming van cultuurhistorische monumenten. Een voorwaarde is 
dat er een relatie moet zijn met natuur en landschapskwaliteit (Notitie koers ’t Fryske Gea). Bij 
het beheer van landgoed Olterterp vormt de cultuurhistorie dan ook het uitgangspunt. De 
beheerdoelstelling met betrekking tot Olterterp is: in samenwerking met de andere eigenaren en 
betrokkenen een op cultuurhistorie gericht beheer voeren waarbij het gehele parklandschap als 
een ruimtelijke eenheid aan het publiek gepresenteerd wordt. 
  
Aan deze doelstelling met betrekking wordt als volgt invulling gegeven: 

• Het herstellen en revitaliseren van de historische aanleg van het huispark, in nadrukkelijke 
samenhang met het overpark en de rest van het landgoed, om zo de ruimtelijke eenheid van 
het geheel te herstellen;  

• Een op cultuurhistorie gerichte vrijwilligersgroep inzetten voor het beheer van de tuin- en 
parkaanleg; 

• Een extern ontvangstplek realiseren, zodat het hoofdhuis kan blijven functioneren als kantoor 
voor de vereniging. Deze plek zou als startpunt van de wandeling over het landgoed 
functioneren. Mogelijk kan hiertoe het restaurant het Witte Huis worden uitgebreid met een 
onthaalplek- en bezoekerscentrum. 

 
Dit alles in samenwerking en overleg met de overige eigenaren en stakeholders. 
 

Overige eigenaren 
 
Naast de bovengenoemde eigenaren zijn er verschillende andere eigenaren op het historische 
landgoed Olterterp, waaronder de Annette van Boelens Stichting (familiebegraafplaats Van 
Boelens), Natuurmonumenten (weiland), en enkele particuliere eigenaren. In de toekomstvisie op 
Olterterp staat het beschouwen van het landgoed als een samenhangende, historische, 
ruimtelijke eenheid centraal. Samenwerking tussen alle partijen is dan ook gewenst. Mogelijk kan 
de gemeente hierin een rol spelen door de historische ruimtelijke eenheid van het landgoed en 
samenwerking tussen de eigenaren te verankeren in een Beeldkwaliteitsplan Landschap / 
Buitengebied. 
 
 
 

1.2 Beheerdoelstellingen 

Toekomstperspectief  ‘de 7 bossen van Beetsterzwaag’ 
 
Tijdens het voorliggende project is ook gestart met het project Toekomstperspectief  ‘de 7 
bossen van Beetsterzwaag’. Dit project betreft een verkenning van ontwikkelingsmogelijk-
heden, die moeten gaan voorzien in de materiële kant van de te realiseren kwaliteitsim-
puls in het gehele landgoederenlandschap Beetsterzwaag-Olterterp. Daarbij wordt ook 
gedacht aan het inpassen van nieuwe “rode” functies. 
In het voorliggend project op Olterterp staat het herstellen en versterken van de historisch
-arcadische parklandschap van Ambrosius Ayso van Boelens centraal en is geen studie 
gedaan naar de mogelijkheden voor inpassing van nieuwe rode functies. Toch kan vanuit 
historisch-ruimtelijk perspectief een algemene richtlijn worden geformuleerd. Zo is het niet 
wenselijk dat nieuw te realiseren rode functies de aandacht van het historisch zo waarde-
volle landschap afleiden. Ook moet de balans en hiërarchie in het historische gebouwenen-
semble op het landgoed niet worden verschoven naar nieuwe beeldbepalende en domine-
rende bouwwerken. Nieuwe bouwwerken zijn niet per definitie uitgesloten, maar moet qua 
omvang, functie en plek wel passen in de hiërarchie van de totale landgoedstructuur. 
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2. HISTORISCH ONDERZOEK 
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Geologische kaart van het plangebied. De ovaal 
markeert het gebied rond Beetsterzwaag en 
Olterterp. Afb. overgenomen uit J. Bazelmans, 
H. Weerts en M. van der Meulen, Atlas van 
Nederland in het Holoceen. Landschap en 
bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu 
(Amsterdam 2011). 
 

Actueel Hoogtebestand Nederland van het 
plangebied, de cirkel markeert het landgoed 
Olterterp. Duidelijk herkenbaar de lage 
gaastgronden bij het Koningsdiep en de hogere 
dekzandruggen bij Olterterp. 
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2.1.1 Occupatie van het Koningsdiepdal 
 
De laatste decennia zijn er nieuwe inzichten ontstaan over de occupatiegeschiedenis van de klei-
op-veengebieden in Noord-Nederland. Deze nieuwe inzichten zijn zeker ook voor de occupatie en 
de ontginning van Beetsterzwaag en Olterterp van toepassing. 
 
Allereerst is het inzicht ontstaan dat zeer grote arealen van het Noord Nederlandse (dek)
zandgebied uiteindelijk met een veenkussen waren bedekt. Zo kenden bijna alle Friese (dek)
zandgebieden een veenbedekking. Deze grote ontoegankelijke veengebieden zijn vanuit die 
venen stromende veenriviertjes ontgonnen.1 In deze enorme veengebieden waarvan de toppen 
van de veenkussens enkele meters boven het huidige maaiveld lagen, vestigden zich in de late 
ijzertijd de eerste bewoners aan de randen.2  
 
De vroegste ontginning van Beetsterzwaag en omgeving heeft vanuit het Koningsdiep / de 
Boorne plaatsgevonden. De eerste ontginners trokken vermoedelijk vanaf de late 10e eeuw of 
eerste helft 11e eeuw stroomopwaarts het gebied binnen: de oudste veenontginningen liggen in 
het benedenstroomse deel van het Koningsdiep.3 De nieuwe bewoners startten hun ontginningen 
aan het Koningsdiep en groeven sloten loodrecht op het Koningsdiep. In Beetsterzwaag en 
Olterterp dus in noordelijke richting. De bewoners bouwden hun huizen niet in de directe 
nabijheid van de rivier, bestaand uit een smalle strook zeggemoeras en broekbos, maar op de 
hellingen waar zich de hoogveenkussens bevonden.4 Door de natuurlijke helling in het landschap 
kon met eenvoudige sloten haaks op de rivier het veen vrij eenvoudig ontwaterd worden richting 
de rivier zodat akkerbouw op het de droge bovenlaag van het veen mogelijk werd. Ontginners 
kregen een kavel langs de beek toegewezen met een min of meer vaste breedte en het recht van 
opstrekking. Deze rechte opstrekkende kavels zijn tot op heden in de zathen, de reden en de 
percelering van het gebied herkenbaar zijn. De broekbossen langs de rivier werden tot weiden en 
hooilanden omgevormd. Door de ontwatering klonk het veen echter zeer sterk in. Dit, in 
combinatie met de oxidatie van het ontwaterde veen, leidde in korte tijd tot dalingen van wel 1 à 
2 meter. Het maakte dat de ontginners om droge voeten te houden steeds dieper het veen (in 
noordelijke richting) introkken op hun opstrekkende kavels en de oude vestigingen nabij het 
Koningsdiep achter zich lieten. Tussen de 11e en 13e eeuw verschoven de nederzettingen in het 
Koningsdiepdal geleidelijk steeds verder van de beek af om uiteindelijk de lintdorpen te vormen, 
die zo kenmerkend zijn voor het beekdallandschap, op de hoger gelegen dekzandruggen. In dit 
geval de lijn Beetsterzwaag en Olterterp. Het Meer is de noordelijke grens van deze laatste 
ontginningsverkaveling vanuit het Koningsdiepdal.  
De landerijen langs de beek werden tijdens het opschuiven van de bebouwing vermoedelijk 
geleidelijk verlaten, om dat ze te nat werden. Toen het beekdal over de volle breedte was 
ontgonnen had men de waterhuishouding vermoedelijk beter in de hand en konden de oudste en 
verloren gegane ontginningen aan de rand van het Koningsdiep weer opnieuw in omgekeerde 
richting ontgonnen worden. Op een aantal plekken was na de inklinking en oxidatie van het veen 
alleen het onderliggende dekzand overgebleven. Deze gronden werden als gaastlanden (natte 
laaggelegen zandgronden) in gebruik genomen.  

De visie op ontginningen ontstaan vanuit de Boorne / Koningsdiep wordt ondersteund door de 
sequentie in bebouwing van de vroegste nederzettingen. De eerste kerk en begraafplaats van 
wat later Olterterp zou worden, lag aan de Boorne direct ten oosten van de Poostbrug. In een 
latere fase, toen dit gebied te nat werd, verhuisde de nederzetting naar de omgeving van de 
Âldhôf. De nu nog aanwezige begraafplaats van de familie Van Boelens op het landgoed ligt op 
de plek van het kerkhof dat behoorde bij de kerk van dit buurtschap. In de derde fase werd de 
huidige vroeg 15e-eeuwse kerk van Olterterp gebouwd. Een soortgelijke sequentie kent ook Oud 
Beets. In de “slag”(kavel) waar de kerk op stond ligt nabij de Walle een perceel dat bekend stond 
als “âld hôf”.5 
 
In het gehele hele beekdal van de Boorne zijn inmiddels meer dan tien van dergelijke 
opschuivende ontginningen bekend waarbij wordt aangenomen dat in de 14e eeuw de dorpen in 
ieder geval op hun huidige locatie zijn gevestigd. Oorspronkelijk was het kerkepad vermoedelijk 
de as van de dorpen, ook vormde het de verbinding tussen (Oud) Beets, Beetsterzwaag en 
Olterterp. De kerkgebouwen van Oud Beets (2e helft 12e eeuw), Beetsterzwaag (omstreeks 1360) 
en Olterterp (1414) en de oudste boerderijen waren langs het kerkepad gelegen. De bouwjaren 
van de kerken representeren ook de naar het oosten opschuivende ontginningen. In de 17e eeuw 
werd de functie van het kerkepad als doorgaande weg overgenomen door de huidige Dorpsstraat
- Van Harinxmaweg.  

Schematische dwarsdoorsnede van het dal van het Koningsdiep. Links de natuurlijke landschapsopbouw vóór de 
Middeleeuwse ontginningen. Rechts de situatie kort na de eerste veenontginningen in het gebied. Afbeelding 
overgenomen uit D. Worst en J. Zomer, Landschapsontwikkeling en cultuurhistorische waarden langs de boven- en 
middelloop van het Koningsdiep (Zuidoost-Friesland), R.U.G., Kenniscentrum Landschap, 2011. 

2.1 Occupatie- en ontginningsgeschiedenis 
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Ontginning en verkavelingsrichting 
 
De oorspronkelijke rechtsgebieden van de 
stemhebbende zathen. De percelering 
geeft tot op heden de richting van de 
zathen weer. Duidelijk is het verband 
tussen ontginning vanaf het Koningsdiep 
en de opstrekkende zathen in noordelijke 
richting. Roze: Olterterp; Paars: kern 
Beetsterzwaag. 



15 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                    21 juli 2017    

Kaart van de “Grietenije van Opsterlandt” uit 1718. Aangevulde en gewijzigde uitgave van Bernardus Schotanus à Steringa’s kaart uit 1680. 
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Grootgrondbezit in Beetsterzwaag en 
Olterterp in 1832.  
Geel: de erven F.G.A. van Boelens 
baron van Lynden;  
Bruin: B.P. van Eysinga;  
Groen: familie Van Teyens;  
Blauw: Ambrosius Ayso van Boelens. 
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2.1.2 De vorming van grootgrondbezit in Beetsterzwaag en 
Olterterp  
 
De ontwikkeling van Beetsterzwaag tot “adelsdorp” vond zijn oorsprong in het laatste kwart van 
de 18e eeuw. De adel deed zijn intrede toen in 1778 de Gelderse edelman Rijnhard baron van 
Lynden huwde met Ypkjen Hillegonda van Boelens (1756-1789), telg uit een voornaam burgerlijk 
geslacht.6 Geslachten als Van Harinxma thoe Slooten en Lycklama à Nijeholt kwamen door 
huwelijken met nazaten van het echtpaar Van Lynden-Van Boelens in Beetsterzwaag terecht. De 
grote en soms zelfs fabelachtige rijkdom van de Beetsterzwaagster grootgrondbezitters - Rijnhard 
van Lyndens bezit werd in 1819 op netto 1.7 miljoen gulden geschat waaronder 141 boerderijen 
en 34 huizen - was gebaseerd op hun grondbezit en het door vererving bijeenkomen van 
adellijke en burgerlijke, patricische vermogens.7 Ook de kapitalen die door verscheidene 
Beetsterzwaagster grootgrondbezitters met de verveningen werden verdiend droegen bij aan hun 
toenemende rijkdom. Deze bezitsverschuiving van vele (kleine) eigenerfde boeren naar enkele 
grootgrondbezitters had plaats gevonden in de 18e eeuw en was het gevolg van de veepest 
waardoor kleine eigenerfde boeren tot armoede vervallen waren en hun bezit werd opgekocht 
door de bovengenoemde families. Nog in 1875 schreef dominee Craandijk over Beetsterzwaag: 
 
“Land is er niet te koop. De grond is in handen der groote eigenaars, en hun behooren ook bijna 
zonder uitzondering de huizen van het dorp. Geen stukje grond, geen huisje wordt er verhuurd, 
dan aan personen, van wier gegoedheid men verzekerd is, of die tot de ‘heeren’ in eenige 
betrekking staan. Dat houdt armoede buiten, maar ook vooruitgang, den schaduw- en lichtkant 
van vrije ontwikkeling. Even over de grenzen der gemeente, in de heide van Smallingerland, 
verzamelt zich, wat in dit deel van Opsterland geen plaats kan vinden.”8 
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Gedenksteen boven de ingang van 
de toren van de Sint Hippolytuskerk 
van Olterterp. De toren dateert uit 
1744 en kon gerealiseerd worden 
mede dankzij een bijdrage van Ayso 
van Boelens (1694-1782) en zijn 
eerste echtgenote Rinske Lycklama 
à Nijeholt.  
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2.2.1 De band tussen de familie Van Boelens en Olterterp  
 
Wat voor Beetsterzwaag geldt, geldt eveneens voor het aan Beetsterzwaag grenzende Olterterp. 
Een groot deel van het grondgebied van Olterterp was vanaf de 17e eeuw in bezit van de familie 
Van Boelens gekomen. Boelardus Boelens (1593-1666) vestigde zich in Beetsterzwaag en was 
dorpsrechter en kerkvoogd te Olterterp. Met deze Boelardus startte de sterke band tussen familie 
Van Boelens en Olterterp. Uiteindelijk bezat zijn in Beetsterzwaag geboren kleinzoon dr. Ayso van 
Boelens (1694-1782) een groot deel van Olterterp. Zowel Ayso’s grootouders als ouders werden 
begraven in de Olterterper kerk. Ook Ayso had een sterke band met Olterterp. De verfraaiing van 
de kerk met een toren in 1744 kon gerealiseerd worden mede dankzij een bijdrage van hem en 
zijn eerste echtgenote Rinske Lycklama à Nijeholt. Een gedenksteen boven de ingang van de 
toren is hier het tastbare bewijs van. In zijn testament uit 1780 legateerde Ayso een obligatie ter 
waarde van 1000 gulden om “door den kerkvoogd in der tijd ter verciering van de kerk en tooren 
gebruikt te worden”.9 Ayso woonde in Beetsterzwaag in het Eysingahuis maar werd na zijn dood 
in 1782 begraven in de kerk van Olterterp te midden van zijn grondbezit. Ayso’s bezit vererfde 
voor de helft op zijn dochter Ypckje Hillegonda (gehuwd met Reinhard baron van Lynden) en 
voor de helft op de vijf kinderen van zijn overleden zoon Boelardus.10 In zijn testament 
legateerde Ayso van Boelens expliciet al zijn: 
 
“vastigheeden geleegen in en onder het Dorp Olterterp (…) met de drie onderhoorige 
boereplaatzen in de Heidhuizen, alles met de maden en velden onder gedagte plaatzen en zathen 
wordende gebruikt schoon dezelve in andere dorpen gelegen zijn, alles naar inhoud en uitwijzing 
van de huurcontracten, daarvan zijnde des, dat daarvoor aan gemelde mijn kleinzoon Ambrosius 
in de aan hem hiervoor toegemaakte Erfportie door mijn dogter zal worden gekort een somme 
van agt en dartig duizend Carol. Guldens klinkende munte”.  
 
Hierdoor verkreeg Ambrosius Ayso van Boelens (1766-1834) in 1782 op 16-jarige leeftijd geheel 
Olterterp. Het stemrecht over de tot Olterterp behorende zathen kreeg Ambrosius echter niet, dit 
bleef voorbehouden aan zijn tante Ypckjen en haar nazaten.  
 

2.2.2 Ambrosius Ayso van Boelens (1766-1834); stichter van Huize 
Olterterp 
 
Ambrosius Ayso van Boelens wordt in 1766 geboren als tweede zoon van mr. Boelardus 
Augustinus van Boelens (1722-1777) en Anna Mellinga (1729-1777). Anna Mellinga was de 
dochter van een Hardegarijpster schoenmaker waarmee Boelardus duidelijk beneden zijn stand 
trouwde. Opmerkelijk is bovendien dat Boelardus en Anna pas in 1771 trouwden, elf jaar na de 
geboorte van hun oudste zoon Ayso (1760-1801).11 Bij het huwelijk in 1771 werden vier kinderen 
waaronder Ambrosius alsnog geëcht. Op 11-jarige leeftijd wordt Ambrosius wees doordat zijn 
beide ouders in dat jaar overlijden. In zijn testament uit 1771 schreef Boelardus “En word mijn 
vader Aijzo van Boelens verzogt de educatie mijne kinderen, en de voogdij haren goederen door 
zig zelven of vermits zijn hoge jaren door een geschikt perzoon op zig te willen nemen”.12  
 
Opvallend genoeg erft niet de oudste kleinzoon Ayso in 1782 van zijn gelijknamige grootvader de 
Olterterper bezittingen, maar de jongere kleinzoon Ambrosius Ayso. De keuze voor Ambrosius 
was mogelijk ingegeven door de uiteenlopende karakters van zijn beide kleinzonen die later in 
hun politieke voorkeuren zouden blijken. Ayso was een radicale patriot die in 1787 betrokken was 
bij de patriottische staatsgreep in Franeker en hierna hals over kop de Republiek moest verlaten 
waarna zijn bezittingen werden geconfisqueerd en verkocht door de Staten. Ambrosius 
daarentegen was Oranjegezind.13 Achteraf gezien had grootvader Ayso een voorzienige blik door 
zijn bezit na te laten aan Ambrosius. Ambrosius erfde tevens via zijn grootmoeders familie, 
Lycklama à Nijeholt, grond in Olterterp en wist met enkele aankopen een uniek en aangesloten 
vrijwel geheel Olterterp omvattend grondbezit, inclusief alle hier staande huizen, te verwerven.14 
 
Na de op nog jonge leeftijd verkregen erfenis volmaakte Ambrosius eerst zijn studie in het 
Romeins en hedendaags recht. In 1790 promoveerde Ambrosius aan de Harderwijkse Hogeschool 
en huwde in mei van dat jaar Suzanna Cornelia Trotz (1772-1848). Hierna werd hij als lidmaat in 
de kerk van Olterterp ingeschreven. Suzanna was in Guyana geboren als dochter van de 
directeur-generaal van Essquibo en Demerara Georg Hendrik Trotz en Laurentia Catharina 
Spoors. Ambrosius was achtereenvolgens: 
• Commies ter secretarie, provinciaal bestuur van Friesland, vanaf febr.1792; 

• Raad-ordinaris Hof van Friesland, van 28 aug. 1795 tot 11 april 1796; 

• Raadsheer Gerechtshof, departement van de Eems, van 20 dec. 1798 tot 9 jan. 1801; 

• Lid departementaal bestuur, departement van de Eems, van 1 jan. 1799 tot 9 jan. 1801; 

• Raadsheer Hof van Friesland, van 9 nov. 1801 tot 7 sept. 1803; 

• Raadsheer Gerechtshof van Friesland, van 7 sept. 1802 tot 1 maart 1811; 

• President rechtbank van eerste aanleg te Heerenveen, van 1813 tot 15 maart 1831; 

• Lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Friesland); 

• Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 okt. 1825 tot 30 nov. 1834 (voor Friesland); 

• Grietman van Opsterland, van 1 maart 1831 tot 30 nov. 1834.15  

2.2 Van Boelens en Olterterp 
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Advertentie “het VERWEN van eene thans nieuwe gemaakte Huizinge in de Grietenye Opsterland tot Oldeterp “ in de Leeuwarder Saturdagse Courant van 20 oktober 1792. 

Het oude huis Slot Boelens rond 
1900. Collectie Stichting In 
Arcadië. 
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2.2.3 De bouw van “Slot Boelens” 
 
Het door Ambrosius geërfde en met aankopen verder uitgebreide terrein van Olterterp bestond 
destijds grotendeels uit schrale voormalige landbouwgebieden, die deels tot heide waren 
verworden, waarin de middeleeuwse ontginningsstructuur van opstrekkende langwerpige 
percelen (de zathes) nog herkenbaar was. Een belangrijk element was de ‘hoofdreed’ die het 
gehele grondgebied van Olterterp doorsneed. Deze ‘reed’, een pad dat met de 
verkavelingsrichting mee over de gehele lengte vanaf het Koningsdiep tot aan de Achterwei liep, 
vormde de ontsluiting van de landerijen ten noorden en zuiden van de doorgaande weg (de 
huidige Van Harinxmaweg). In deze verder met enkele wegen en reden doorsneden schrale 
gronden lagen de buurtschappen Olterterp en Heidehuizen, een aantal door veengroei verlande 
dobben en een schapendrift die naar “het Kooi”, een veeschaar, voerde. De veeschaar zelf 
bestond uit een dichte bosschage die een min of meer rond stuk heide omsloot waar de schapen 
voor de nacht werden ingeschaard.  
 
Ambrosius wilde zich vestigen te midden van zijn Olterterper grondbezit en besloot hier een 
nieuw huis te laten bouwen, “Slot Boelens”, naast de hoofdreed door het gebied, nu de Slotlaan. 
Mogelijk had de familie al voor de bouw van Slot Boelens een herenkamer of jachtkamer in 
Olterterp. De voorganger van het huidige Witte Huis aan de Van Harinxmaweg betrof namelijk 
een boerderij met een aangebouwde jacht- of herenkamer. Bijzonder aan Slot Boelens was dat 
dit geen voorganger als boerderij kende maar op een zogenaamde “koud steed” werd gebouwd 
tussen de herenweg (huidige Van Harinxmaweg) en de Achterwei.16 Tot de gereedkoming van 
het nieuwe huis in 1792 huurde het echtpaar de state Walrich in Oud Beets.17 In de Leeuwarder 
Saturdagse Courant van 20 oktober 1792 wordt “het VERWEN van eene thans nieuwe gemaakte 
Huizinge in de Grietenye Opsterland tot Oldeterp “ aanbesteed. Voor informatie konden de 
gegadigden zich wenden tot “J. Schaap en Marten Huisinga”. De aanbesteding zou plaatsen 
vinden ten huize van J. Schaap. Marten Huisinga en Johannes Schaap waren beide meester-
timmerman in Leeuwarden. Schaap was daarnaast ook “’s Lands Baas” tot hij 1795 door het 
Bataafs bewind uit zijn ambt werd gezet.18 
 
In 1797, al binnen vijf jaar na de oplevering, wordt Slot Boelens uitgebreid, wat vermoedelijk 
alles met het snel groeiende gezin te maken heeft. Tussen 1791 en 1797 worden namelijk vijf 
kinderen geboren. In een advertentie in de Leeuwarder Woensdagse Courant van 12 april 1797 
wordt “het Aanbouwen van een VLEUGEL aan een Buiten Huzinge in Opsterland te Olderterp” 
aanbesteed. Wederom kunnen inlichtingen gewonnen worden bij “Joh. Schaap Mr. Timmerman te 
Leeuwarden” of verder bij de Beetsterzwaagster “Sybren Rienks Mr. Timmerman”.19 Gezien de 
continue betrokkenheid van Johannes Schaap in 1792 en 1797 is hij vermoedelijk de architect 
van Slot Boelens geweest. 
 
Bij het huis liet Van Boelens een huispark aanleggen tussen de Van Harinxmaweg en de 
Achterwei. Ten westen hiervan werd, tussen Achterwei en Anne Rinseslaan, het Achterbos 
aangelegd. Aan de overzijde van de Van Harinxmaweg (zuidoostzijde) werd in de jaren hierna het 
uitgestrekte Grote Bospark aangelegd. Het grote omringende landgoed werd herontgonnen en 
Van Boelens betrok geheel Olterterp, het buurtschap Heidehuizen en de oude begraafplaats van 
de 14e-eeuwse verdwenen nederzetting Âldhôf in de aanleg. De gehuchten Olterterp met zijn 
kerk en Heidehuizen gingen deel uitmaken van dit grote gecomponeerde landschap. Olterterp 
met zijn huizen, boerderijen en kerk werden “door aanleg en aanplanting” herschapen in een 
nieuw parklandschap.20 
 

 

2.2.4 Ontginningen  
 
In 1763 schreef J.H. Knoop, die als tuinman in dienst was bij de Friese Oranjes op Mariënburg bij 
Leeuwarden:  
 
“Zommige Heeren in Friesland hebben zedert 25 à 30 Jaaren in navolging van enige Heeren in 
Engeland, gepractiseert op hunne Landgoederen in de schraale Sand- en Heidegronden Pyn en 
Dennebomen te zaaien, de Boomen dus, zonder verplanting te laten opgroeijen. Gelijk onder 
andere de Hoog Wel Geboren Heer Jr. E.H. van Burmania (…) op zyn Hoog Wel Geb. 
Buitenplaats te Bakkeveen ondernomen heeft en ’t welk schynt wel te willen gelukken, gelyk ik 
zelve gezien hebbe”.21  
 
De werkwijze was dat men eerst de heide omspitte (dennenzaad heeft minerale grond als 
kiembed nodig) en vervolgens inzaaide met dennenzaad dat men “wild” liet opgroeien. In 
Beetsterzwaag was Ambrosius van Boelens vermoedelijk de eerste die hier mee experimenteerde. 
Aangezien er in 1798 al gesproken werd over het “Olterterper Bosch” zal Van Boelens hier in 
1793 bij zijn nieuwgebouwde huis Slot Boelens al mee begonnen zijn. Van Boelens beplante in de 
loop der jaren een groot deel van de heide op zijn landgoed. Bij het overlijden van Boelens 
beschreef dominee Van Herwerden de ontginning van deze woeste gronden als: “schoone 
bosschen, smaakvol afgewisseld door wandelwegen en waterkommen, door hem aangelegd, 
hebben barre heide en dampige moerassen vervangen”.22 
 
Een ander deel van de heidegronden werd door Van Boelens omgevormd tot landbouwgrond. In 
de jaren ’20 van de 19e eeuw waarschuwde D.H. Beucker Andreae, secretaris der Commissie van 
Landbouw in de provincie Friesland, dat men in deze provincie “meer en meer [begint] 
heigronden af te branden, ter belooning van een’ enkelen goeden oogst, waarna men die 
onvruchtbaar laat liggen, een behandeling die te laken is”.23 Volgens Martinus Stuart vormde Van 
Boelens een uitzondering hierop: “De Heer A.A. van Boelens en andere geven, betere 
voorbeelden van welberekende, aanhoudende landsontginning; op hunne verbeterede 
heidegronden ziet men zeer goed winter-koolzaad en rogge staan”.24 Nog in 1835 komt Van 
Boelens in het Algemeen Verslag wegens den staat van den Landbouw in het Koningrijk der 
Nederlanden gedurende het jaar 1835 uitgebreid in beeld. De provinciale commissie Friesland 
meldt over de woeste gronden:  
 
“De ontginningen derzelve bepalen zich jaarlijks, alleen tot het ombreken van deze en gene 
stukken Heide- tot Bouwland. In den laatsten tijd is er weinig bosch aangelegd. Gaat men echter 
terug met zijne gedachten, dan vindt men waarlijk aanmerkelijke streken gronds in vruchtgevend 
land en bosch herschapen, en het laat zich aanzien, dat dit meer het geval zal zijn, zoo de 
jeugdige groote landbezitters het buitenleven niet aan de stad opofferen. Het nu wijlen Lid dezer 
Commissie. De Heer Mr. A.A. van Boelens, heeft in het groot getoond, wat aanhoudende vlijt en 
overleg in dezen kunnen uitwerken. Mogten velen hem hierin nastreven!”.25 
 
De omvorming van het Olterterper landschap van woeste gronden naar parklandschap, bos en 
landbouwgronden door Ambrosius Ayso van Boelens past binnen het fysiocratisme (van het 
Griekse woord “regering van de natuur”). Het fysiocratisme is een economische theorie die in de 
18e eeuw werd ontwikkeld door een groep van voornamelijk Franse economen die geloofden dat 
de rijkdom van een natie haar oorsprong vindt in de waarde van de voor landbouw beschikbare 
grond. Wilde een natie rijker worden dan moest men of meer land verwerven of door aan 
landontwikkeling te doen de beschikbare landbouwgrond verbeteren. De bosbouw en de 
ontginning van de woeste gronden (heide) door Van Boelens is hiermee in overeenstemming. 
Van Boelens stond hiermee niet alleen maar behoorde tot een groep van vooruitstrevende 
landgoedeigenaren die experimenteerden met nieuwe soorten en zaaimethoden in de 
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't Witte Huis te Olterterp in 
1921 met rechts de 
oorspronkelijke jacht- en/of 
herenkamer van de familie Van 
Boelens. Coll. Tresoar 
fotonummer 52379. 
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ontginningen. Zij waren verantwoordelijk voor grootschalige veranderingen in het Nederlandse 
landschap niet alleen in Olterterp en in het gewest Friesland (vergelijk de landschappelijke 
herinrichting van Gaasterland vanaf circa 1700), maar ook op de Veluwe en langs de Utrechtse 
Heuvelrug (de Laagte van Pijnenburg). Een voorbeeld van zo’n vooruitstrevende eigenaar is 
Maurits Eyck (1764-1853), een bevlogen vernieuwer met veel interesse in bos- en landbouw. Hij 
probeerde door middel van aanpassingen zijn landgoed Eyckenstein steeds rendabeler te maken 
door te experimenteren met verschillende boomsoorten, grondbewerking en inzaaimethoden.26 
Een ander voorbeeld betreft Winand Carel Hugo Staring (1808-1877), pionier in landbouwkunde 
en bodemkunde die eveneens veel experimenteerde in bos- en landbouw. Opvallend genoeg 
combineerden vooruitstrevende eigenaren de aanleg van productiebossen met de aangename 
aspecten van het landleven. De ontginningen werden aangekleed met lanen, vijvers en 
slingerpaden en vermaaksarchitectuur zoals hermitages, grotten, rustieke bruggetjes etc.  
Onder invloed van de fysiocraten raakte een ‘landbouwmode’ in zwang, die grote invloed had in 
adellijke kringen en op het gebied van letterkunde en schilderkunst. Er werden tal van ‘Sociétés 
d’Agriculture’ opgericht, die als doel hadden door studie en voorlichting de landbouw te 
vernieuwen.27 De Commissie van Landbouw in de provincie Friesland, waar Van Boelens lid van 
was, kan gezien worden als een Nederlandse variant hiervan. 
 
Deze nieuwe investeringen en beleggingen in landbouw en bosbouw moeten ook gezien worden 
tegen de achtergrond van de verschuiving van het zwaartepunt in de economie zoals die zich 
tussen 1750 en 1850 voltrok in Nederland ten tijde van zowel de Republiek als het Koninkrijk.28 
Het belang van agrarische sector nam in die periode toe, terwijl dat van de sectoren handel en 
nijverheid verminderde. Ook de culturele oriëntatie op een landelijke, ‘arcadische’ levensstijl won 
sterk aan populariteit en datzelfde gold voor nieuwe vormen van natuurbeleving, inclusief de 
stijgende populariteit van de wandeling in de natuur. 
 
Dominee C.H. van Herwerden, predikant te Beetsterzwaag, Beets en Olterterp, die op 14 
december 1834 zijn Leerrede over I Sam. XXV: 1, ter nagedachtenis van wijlen den weledel 
gestrengen heer mr. Ambrosius Aijzo van Boelens bij Van Boelens hield, benoemde het door Van 
Boelens aangelegde landschap uitgebreid en voegde hier aan toe “Niet alleen beoogde hij den 
luister, maar ook de welvaart uwer plaats en uwer gezinnen. Was hij niet onder u als een vader 
onder zijne kinderen? (…) Bevorderde hij niet steeds arbeidzaamheid, en hielp hij zoo niet velen, 
ook alhier woonachtig, aan het brood van hun bescheiden deel? Ja, gij allen, wier tijdelijke 
welvaart meer of min van hem afhing, hebt in hem eene weldoener verloren.”29 Hoewel 
onbekend is of Van Boelens inderdaad zo begaan was met het wel en wee van de inwoners van 
Olterterp en omgeving, heeft hij dit vermoedelijk wel zelf zo ervaren. In een in 1814 door Van 
Boelens geschreven gedicht getiteld “Aan mijn Vaderland” over de Franse tijd en de rampzalige 
gevolgen hiervan duikt zijn eigen Olterterp op in een romantische setting: 
 
“Dáár onder gindsche hooge boomen, 
Waar zich de smalle landweg kromt, 
Aan Burdo’s (het Koningsdiep) heldre en stille stroomen, 
Waar schaars een enkle wandlaar komt. 
 
Daar voerde mij in ’t groene lommer 
Een’zomeravond-wandling heen, 
Hier, dacht ik, huist gebrek en kommer, 
Gereed om ’t hutjen in te treên. 
 
Hoe moest niet mijn’ verwondering rijzen? 
Ik vond in deze stulp van riet, 
Tevredenheid, dien schat der wijzen, 
Geluk, doch armoê vond ik niet.”30 
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Zicht vanaf het bergje met de bank op Huize Olterterp met links de “12 Apostelen” en rechts de rustieke brug richting de Slotlaan. Aquarel Piet van der Hem, 1902. Collectie Fries Museum, 1902. 
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2.2.5 Van Boelens ideaalbeeld van de ”bezielde schepping” 
 
Bijzonder aan de aanleg van Olterterp is dat we de beweegredenen en het ideaalbeeld van het 
landschap dat Ambrosius van Boelens voor ogen had kennen aan de hand van zijn eigen 
observaties. Van 15 juli tot en met 30 augustus 1807 maakte Ambrosius van Boelens in het 
gezelschap van enkele vrienden een reisje door Brabant en langs de Rijn.31 Over deze reis schreef 
Van Boelens een verslag dat goed inzicht geeft in zijn interesses en die van groot belang zijn voor 
een beter begrip van het parklandschap dat hij in Olterterp creëerde. Gedurende de reis werden 
diverse buitenplaatsen met bijbehorende tuinen en parken bezocht. Van Boelens had een scherp 
oog en was vooral geïnteresseerd in de staat van de opgaande beplanting. Zijn verslag is 
doorspekt met opmerkingen zoals “de zwaarte der bomen welke maar middelmatig is” of de 
vermelding van “’t groen der bomen vooral der statige Italiaansche populieren een verrukkelijke 
vertoning maken”. Zijn bijzondere aandacht geldt lanen, vergezichten en landschappen, die 
consequent besproken en beoordeeld worden. Het mooist beschrijft Van Boelens zijn ideale 
“goddelijke tonelen” wanneer de tocht over de Rijn voert en de Rijngezichten: 
 
“sombere droefgeestige gewaarwordingen in de ziel, die in dezelve treurige en ernstige maar 
kalme en zachte denkbeelden doen oprijzen”. Langs de Rijn vindt Van Boelens niet “die vrolijke, 
zachte, streelende natuur, die door aangename beken en bosschen, heuvelen en dalen, een 
weeldrig groen en afwisseling van de zachtste couleuren ten toon spreidt, geen vette weiden 
waar allerhande vee dartelend omspeelt – geen vogelrijk boschje – in een woord niet die bezielde 
schepping die het hart tot vreugde stemt, en tot zang en danz schijnt uit te lokken”. 
 
Ook bij het bezoek aan het Bos van Soignies bij Brussel beschrijft Van Boelens zijn ideaalbeeld in 
min of meer soortgelijke woorden: 
 
“dit oord is door hoogten en laagten, grootte kommen waters, vloeijende beeken, schoon gazon 
en weelderig geboomte te onbeschrijfelijk schoon vooral heeft men uitmuntende gezichten op 
een landgoed van den Hertog van Wezel uit wiens tuin men ook aanstonds in ’t groote bosch van 
Soignies komt, dat door hoog zwaare bomen en het denkbeeld van desselvs uitgestrektheid een 
zeeker gevoel van eerbied in verwondering wekt.” 
 
Het ideaalbeeld dat Van Boelens in zijn reisverslag schetst is zoals gezegd van groot belang om 
zijn werkzaamheden op Olterterp te kunnen begrijpen en naar waarde te schatten. Van Boelens 
stond niet zozeer de aanleg van een park voor, maar een parklandschap waarin plaats was voor 
veeweiden, fraaie taferelen met landelijke gelegen boerderijen en natuur zoals vogelrijke bosjes. 
Olterterp en omgeving werden door Van Boelens herschapen in een nieuw parklandschap van 
voor Nederlandse begrippen ongekende proporties. Dat Van Boelens hiertoe in staat was, was te 
danken aan: 

• Zijn immense rijkdom die hem in staat stelde zijn ideeën uit te voeren; 

• Zijn enorme aaneengesloten grootgrondbezit in Olterterp waar hij, op de kerk na, alle 
gebouwen en gronden bezat zodat hij in zijn plannen en ideeën hij niet gehinderd werd door 
eigendomsbeperkingen;  

• De lange periode van 41 jaar (van 1793 tot zijn dood in 1834) waarin hij aan zijn eigen 
Arcadië kon werken. 

 
Diverse contemporaine bronnen bevestigen dat Van Boelens op Olterterp niet zozeer bezig was 
met de aanleg van een bescheiden park rondom zijn huis maar daadwerkelijk een groter 
parklandschap wilde creëren. Zonder vermoedelijk het ideaalbeeld dat Van Boelens wilde 
scheppen te kennen, raakte de beschrijving van dominee Craandijk van landgoed Olterterp in 
1875 in zijn Wandelingen door Nederland de kern van diens creatie:  

“Konden wij beschikken over het beroemde paardje Clavillenno, dat Don Quichotte van de 
Mancha met zijn' schildknaap Sancho Panza geblinddoekt zou voeren naar het eiland Barataria, 
om de schoone gravin Trifaldi te verlossen uit de magt van den geweldigen reus Malambruno, ik 
zou u uitnoodigen, er gebruik van te maken. 't Zou evenwel niet zijn, om uit te gaan op een 
geheimzinnig en gevaarlijk avontuur. Ik zou u onverwacht neerzetten te midden van een bosch 
van krachtige eiken, die hun knoestige takken ver in het rond uitbreiden en hier en daar door het 
digte lommer hunner breede kroonen een' blik op den blaauwen hemel vergunnen. Ik zou u 
leiden langs het smalle voetpad, waar het doorvallend zonlicht speelt op de graauwe stammen en 
op den rijk geschakeerden grond, waar het donkergroen van het mollig mos zich vermengt met 
het glinsterend bruin der afgevallen bladeren, - de vonders over, waar het pad wordt doorsneden 
door breede, diepe greppels als lange, groene lanen, die het oog vergunnen ver in het bosch 
door te dringen, en over wier hooge kanten de varens hun golvende pluimen buigen. Ik voerde u 
langs schilderachtige boerenerven, met klimop begroeid, door eiken overschaduwd en langs 
zandige boschwegen, verlevendigd door de bonte runderen, die de heldere boerenmeid naar de 
weide drijft, of door de schaapskudde met den grijzen herder en zijn' bedrijvigen hond. Ik bragt 
u langs open plekken, waar het geele koren en de witte boekweit met zijn' rooden stengel 
tusschen de bemoste stammen en de donkere bladeren in den zonnegloed rijpt, langs hooge 
kampen, met grazend vee gestoffeerd, door welig hakhout omzoomd, aan wier steile wallen de 
braamstruik met zijn scherpe dorens, of de brem met zijn geele bloemen wast. Ik ging u voor 
over slingerende paden, onder statige dennen, rood gekleurd door het licht, die hoog in de lucht 
hun armen uitstrekken en hun naalden ineenweven als tot een beschermend dak. Ik wees u op 
kleine heidevelden, waar in den laten zomer de paarsche erica's hun fijngekleurd tapijt over 
uitspreiden, waar het eenvoudig plantje zoo vriendelijk langs het witte zandspoor bloeit en waar 
de gonzende bijen hun' rijken voorraad vergaderen. Ik leidde u op den breeden heirweg, die in 
bevallige bogten zich slingert langs het deftig buitengoed, met zijn veelvoudig geschakeerde 
heesters en opgaande boomen, met zijn schaduwrijke lanen en met de groote weide er 
tegenover, door sierlijke boomgroepen afgewisseld. Ik toonde u de vriendelijke villa met haar rijk 
begroeide veranda en haar heldere waterpartij, waarin de witte muren van een kerkje zich 
spiegelen, en de krachtige olmen, waarboven zich even de ranke torenspits verheft. En ik ben 
overtuigd, dat menigeen, verrast en betooverd, haast ongeloovig zou vragen: ‘zijn wij hier in 
Friesland!’ Inderdaad, wie zich Friesland voorstelt als een eindeloos weiland, van lange vaarten 
doorsneden en afgebroken door ongezellige meeren en poelen, die kent althans dat gedeelte 
niet, waarvan ik trachtte een vlugtige schets te geven, - den omtrek van het kleine, maar 
wonderschoone dorpje Olterterp, met zijn kerkje en zijn verspreide huizen behoorend tot het 
landgoed, waarop wij ronddwalen, dat, even als zijn eigenaar, van Boelens heet. Wij zijn hier in 
een uitnemend schilderachtig gedeelte van Friesland, in een streek, die het toont, wat met zorg 
en kennis en volharding van heiveld en veengrond te maken is.”32 
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Kaart van de gemeente Opsterland 
1849-1859 uit de Atlas van W. 
Eekhoff. 
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2.3.1 Het parklandschap van Olterterp door de ogen van tijdgenoten  
 
Uit beschrijvingen door tijdgenoten blijkt dat zij zich er terdege van bewust waren dat Van 
Boelens geen “gewone” buitenplaats met een park in landschapsstijl had aangelegd zoals zoveel 
van zijn tijd- en standgenoten. Deze tijdgenoten laten in hun beschrijvingen duidelijk blijken dat 
zij zich er bewust van zijn dat Van Boelens een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk 
uitgestrekt parklandschap had gecreëerd waarbij het nuttige (de heideontginningen, bosaanplant 
en verveningen) gecombineerd met het dulce (de esthetische aspecten van de aanplant en 
landschap) en de eeuwenlange verbondenheid van de familie met Olterterp had geleid tot de 
creatie van Van Boelens eigen ideale landschap: “die bezielde schepping die het hart tot vreugde 
stemt, en tot zang en danz schijnt uit te lokken”. 
 
In 1834 schreef J.A. Drieling over landgoed Olterterp: 
 
“De aankweeking van den grove den is, een aantal jaren geleden, voor het eerst in deze streken 
te Olterterp met het beste gevolg beproefd, waardoor aldaar aanzienlijke dennenbosschen 
ontstaan zijn wier groei niets te wenschen overlaat. De bosschen sluiten zich met die van 
Beetsterzwaag aaneen, en breiden zich verre in eene noordoostelijk rigting uit. Zij zijn, voor het 
grootste gedeelte, de schepping van wijlen den achtenswaardigen bezitter van het landgoed van 
dien naam, den Heer Mr. Ambrosius Ayso van Boelens, die voor omtrent vijftig jaren begon de 
woeste gronden, welke vroeger dit d.[orp], dat destijds uit slechts tien huizen bestond, 
omringden, te ontginnen en te beplanten. Eigenaar van den geheelen grond van het dorpje 
Olterterp, en van de daaronder behoorende uitgestrekte landerijen, evenzeer als van de 
woningen, de kerk en verdere gebouwen, die, niet in eene buurt vereenigd, maar, hier en daar 
verstrooid, bevallige groepen vormen, heeft hij, door aanleg en aanplanting, de geheele gedaante 
van het landschap op de gunstigste wijze herschapen. Alleen in de nabijheid van het woonhuis 
ziet men eenen kunstmatigen aanleg, of zoogenaamde Engelsche partij; overal elders heeft de 
schoone natuur alle hare eenvoudigheid behouden, en men ontwaart de kundige hand niet, die 
van eene plaatselijke omstandigheid heeft weten gebruik te maken, om teekenachtige groepen 
daar te stellen, fraaije gezigten te openen, en verrassende partijen te scheppen.”33 
 
In 1840 merkte Eekhoff in zijn Handboekje voor den Reizenden op dat de Beetsterzwaagse 
grootgrondbezitters Van Lynden, Van Boelens, Van Eysinga en Van Teyens onderling wedijverden 
“in het aanleggen van bosschen van opgaand hout, daartoe bij voorkeur den eik verkiezende. En 
zulks geschiedt op geene kleine schaal, maar in het groot. Zoo zijn voor weinige jaren 
verschillende bosschen van opgaande eiken en van hak- of schaarhout aangelegd geworden. (…) 
Ook de aanplanting van andere houtsoorten, als de beuk, de esch, grove den enz., wordt op 
verschillende plaatsen met het beste gevolg voortgezet”.34 Volgens Eekhoff waren deze bossen 
met lanen en slingerpaden doorsneden, “welke de lommerrijkste wandelingen opleveren”.35 
Eekhoff beschrijft in zijn Handboekje voor den Reizenden enkele “reistogtjes van twee en meer 
dagen”. Een van de reistips betreft de tocht van Leeuwarden over Bergum en Dragten, door 
Opsterland, Schoterland, Oost- en West-Stellingwerf. De auteur beschrijft ook het landgoed 
Olterterp: 
 

“Bij het huis Lijndenstein (Beetsterwaag) loopt westwaarts een minder aangename weg naar 
Oldeboorn en Akkrum; zuidwaarts een nieuwe weg naar Gorredijk terwijl oostwaarts van de 
buurt een fraaije laan naar Olterterp strekt. Zoo gering dit dorpje weleer was, toen het slechts uit 
tien boereplaatsen en een klein vierkant boschje, te midden van uitgestrekte woeste heiden, 
bestond, zulk een grootsch en schoon voorkomen heeft hetzelve thans, als de vrucht van de vlijt 
en den smaak van wijlen den Heer Mr. A.A. van Boelens. (…) 
 
In den fraaijen aanleg of zoogenoemde Engelsche partij voor het heerenhuis, dat eenvoudig in 
den bouwtrant der vorige eeuw is opgetrokken, mogen zich de vingerwijzingen van de kunst, ook 
wegens de bepaaldheid van den grond, meer of min verraden, - dit is geenszins het geval in de 
oostelijk van hier gelegen bosschen, welke men ter zijden van het tuinmanshuis ingaat, en waar 
al spoedig eene verrassende waterpartij, tusschen eiken, beuken, dennen enz., een heerlijk 
gezigt, over eene weide, op het huis geeft. Hier en elders heeft de schoone natuur al hare 
eenvoudigheid, met stoutheid gepaard, behouden, en ter naauwernood ontwaart men de 
kundige hand, die van eene plaatselijke omstandigheid heeft weten gebruik te maken om 
teekenachtige groepen daar te stellen, fraaije gezigten te openen en verrassende partije te 
scheppen. 
 
Een nieuwe gelegenheid, welke hiervan ten bewijze strekt, biedt zich weldra aan, wanneer men, 
na een grootsch woud doorwandeld te hebben, een kleine brug en daarachter de overblijfsels 
van eene grot nadert. Naauwelijks is men den engen doorgang uitgetreden, of een treffend 
gezigt op een groote waterkom (vroeger een uitgeveende plas) met zomerhuis, keurig geboomte 
en rijzende en dalende gronden omgeven, opent en verbreedt zich voor het oog. Eene kluis, aan 
den voet van eene hoogte, biedt hier genot en verademing aan, gelijk de vereerde aanlegger, 
blijkens de opschriften aan den wand, deze hier dikwijls zocht en vond in de bewondering- niet 
van zijne schepping, maar van de grootheid des Eeuwigen. Hij rust thans van zijnen arbeid onder 
de lommer van het hooggelegen boschje in het verschiet; welke voormalige kerkhof van 
Olterterp hij tot eene familie-begraafplaats had afgezonderd en ingerigt. Westelijk van hier ligt 
nog een groot eikenbosch van 10.000 boomen, het Woud genoemd, met eene nog grootere 
waterkom daarachter, terwijl de overige bosschen zich verder uitstrekken en zich met die van 
Beetsterzwaag vereenigen. Hier tusschen is nog voor weinige jaren eene geheele nieuwe vaart 
van Olterterp naar Dragten gegraven”. 

2.3 Het parklandschap van Olterterp 
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De wandelkaart van Beetsterzwaag en Olterterp uit 1900. 
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Als derde voorbeeld kan A.J. van der Aa gelden die in zijn 8e deel van het Aardrijkskundig 
Woordenboek der Nederlanden uit 1846 de uitzonderlijke grootschalige aanleg van Olterterp 
beschrijft. Van der Aa neemt letterlijk de tekst van Driehuis over maar voegt daar aan toe: “Op 
deze wijze is het geheele landschap als het ware in eene aangenaame lustplaats herschapen; 
zelfs het kleine dorpskerkje draagt daartoe bij, en levert, met de naastgeleegene heerenwoning, 
half in het hooge eikenhout verscholen, eene schilderachtige groep op”.36  
 
Uit de drie boven geciteerde beschrijvingen door tijdgenoten blijkt dat zij zich er terdege van 
bewust waren dat Van Boelens geen landhuis met park in landschapsstijl had aangelegd maar 
een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk uitgestrekt parklandschap had gecreëerd met grote 
aandacht voor “natuurschoon”.  
 
Ook een door de wol geverfde landschaps- en buitenplaatskenner als dominee Craandijk was in 
1875 aangenaam verrast door de aanleg van landgoed Olterterp:  
 
“Sints 't begin dezer eeuw werd het uitgestrekte landgoed aan den hoogen zandgrond 
ontwoekerd. Bij duizendtallen prijken er prachtige eiken en dennen. En de onmiddelijke omtrek 
van Olterterp is de eenige niet in dit bekoorlijk oord, waar de zorgende menschenhand de heide 
wist te herscheppen tot rijkelijk rentegevende bosschen en tot lusthoven, waardig de 
woonplaatsen van hooggeboren edelen te zijn. (…) En aan de overzijde van den weg wacht ons 
nu nog de heerlijke overplaats, een wijd uitgestrekt terrein, waar frissche weiden tusschen 
digtbegroeide bosschen schuilen, waar hoogten en laagten van den golvenden grond met de 
stammen van eik en den, van beuk en berk zijn bedekt, met de afwisselende tinten van hun 
veelvoudig geschakeerd gebladert' zijn versierd. Hier schittert en verbergt zich beurtelings onder 
het zware hout en het digte lover de heldere waterspiegel der vijvers, prozaïsche veenpoelen 
eertijds, door de tooverroede der kunst in bekoorlijke waterpartijen herschapen. Hier wordt de 
voet niet moede en het oog niet verzadigd van wie hart heeft voor het bosch met zijn heilige 
stilte, met zijn rijk en eigenaardig leven van veldbloem en heiplant, van mossen en varens, van 
vogel en insect.”37  
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Kadastraal Minuut Plan Beetsterzwaag, Sectie A, 3e blad (1827).  
 
Verklaring van de perceelnummers van het huidige bezit van It Fryske Gea: 389 - Weiland, 390 - Bosch, 391 - 
Singel als Weiland, 392 - Weiland, 393 - Bosch, 394 Weiland, 395 - Bouwland, 396 - Tuin, 397 - Weiland, 417 - 
Boomgaard, 418 - Stal en erf, 419 - Huis, 420 - Plaisier tuin, 421 - Zomerhuis, 424 - Weiland. 
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Atlas van Huguenin (1819-1823), kaart 30. 
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2.3.2 Huispark 
 
 

2.3.2.1 Huispark: eerste fase ca. 1792-1848 
 
Binnen dit aangeklede landschap waren er een aantal terreinen waar de nadruk meer op het 
dulce dan het utile lag. Logischerwijze betrof dit in ieder geval de directe omgeving van het huis. 
Tegelijk met de bouw van Slot Boelens werd een koetshuis annex paardenstal direct ten 
zuidwesten van het herenhuis gebouwd. Na de bouw van Slot Boelens werd het terrein tussen 
Slot Boelens en de Van Harinxmaweg ingericht als voortuin, de door Drieling genoemde 
“kunstmatigen aanleg, of zoogenaamde Engelsche partij” in de nabijheid van het woonhuis. 
Logischerwijze zal deze tuinaanleg in landschapsstijl in samenhang met de bouw van het huis tot 
stand zijn gekomen. Vermoedelijk is de aanleg rondom de Kleine Vijver, aan de overzijde van de 
Van Harinxmaweg, eveneens direct met het huispark tot stand gekomen. 
 
Hoewel de naam van L.P. Roodbaard (1782-1851) als tuinarchitect voor de aanleg van het 
huispark wordt genoemd, ligt dit niet voor de hand. Immers bij de aanleg van de tuin in 1793 
was Roodbaard 11 jaar oud. Mogelijk was de Franeker hortulanus Arent Vlaskamp bij de aanleg 
in 1792/1793 betrokken.38 Vlaskamp was in 1777 vanuit Holland naar Friesland gekomen waar hij 
eerst nabij Holwerd en korte tijd later als hovenier bij J.M. van Beijma op Kingmastate te Zweins 
werkte. In 1804 ontving Arent Vlaskamp voor “de aanleg der Eng. tuin &c.” op Schatzenburg 
betaald. Eigenaar van Schatzenburg is dan sinds 1803 mr. Daniel Hermannus Beucker Andreae 
(1772-1828), mede commissielid en goede bekende van Van Boelens. Van Boelens kende niet 
alleen Beucker Andreae maar ook de familie van diens echtgenote Catharina Elizabeth Huber 
(1779-1822), een dochter van Johannes Lambertus Huber (1750-1826). Deze Johannes 
Lambertus Huber, gehuwd met Elisabeth Pratje de weduwe van Ambrosius broer Ayso, was 
voorheen eigenaar van Schatzenburg. In 1787 moest hij, als patriot, uitwijken naar Frankrijk, 
waarna het huis verbeurd werd verklaard aan de Staat. In 1809 koopt Huber Schatzenburg van 
zijn schoonzoon.  
 
De oudst bekende kaart waarop de aanleg van Slot Boelens staat weergegeven betreft een blad 
uit de zogenaamde “Atlas van Huguenin”. Willem Ulrich Huegenin karteerde in de periode 1819-
1823 de provincie Friesland. Hiertoe maakte hij gebruik van de kadastrale inmeting van Friesland 

waar deze al voorhanden was. Hoewel de kaarten van Huguenin over het algemeen als zeer 
betrouwbaar bekend staan is het kaartblad waarop Olterterp staat weergegeven cartografisch 
gezien beduidend minder van kwaliteit. Belangrijkste oorzaak hiervan zal zijn geweest dat 
Huguenin geen gebruik kon maken van de kadastrale inmeting aangezien deze pas enkele jaren 
later, in 1827, gereed kwam. Zo is bijvoorbeeld de ligging van het buurtschap Heidehuizen veel 
zuidelijker weergegeven dan in werkelijkheid het geval is. Huguenin geeft in ieder geval wel al 
duidelijk zichtbaar de parkaanleg tussen de Achterwei en de Van Harinxmaweg schematisch als 
een aanleg in landschapsstijl met slingervijver weer. De aanleg wordt aan de noordzijde 
(Slotlaan) en aan de zuidzijde begrensd door een reed/laan. Ook het huis met koetshuis en de 
koepel aan de weg zijn afgebeeld evenals de kenmerkende bocht in de Van Harinxmaweg ter 
hoogte van het park. De nieuwgebouwde boerderij bij Slot Boelens wordt door Huguenin echter 
ten westen van het herenhuis aan de Achterwei weergegeven terwijl deze in werkelijkheid op de 
zathe ten zuiden van Slot Boelens ligt. De Kleine Vijver en de parkaanleg rondom deze vijverpartij 
wordt door Huguenin niet weergegeven. 
 
Een betrouwbaarder en gedetailleerder beeld van de aanleg geeft het Kadastraal Minuutplan uit 
1827. Hier is te zien dat op de zathe ten zuiden van Slot Boelens de boerderij werd gebouwd, 
hier was tevens een grote moestuin aan de zuidzijde van de boerderij gelegen (perceelnummer 
427). Duidelijk zichtbaar is de doorgaande weg, de huidige Van Harinxmaweg, die ter hoogte van 
de tuin verdiept en in een lichte bocht naar buiten toe is verlegd. Ter hoogte van de Slotlaan 
verbreedt de weg zich tot twee halfcirkelvormige entrees. In de lengterichting van het 
huisperceel ligt een smalle slingervijver nabij de weg. De vrijgekomen grond werd gebruikt om 
een bergje op te werpen aan de weg waarop een zeskantige tuinkoepel werd gebouwd. Direct 
achter het huis bevond zich een boomgaard. Ten noorden van de Slotlaan ligt langs de Slotlaan 
een perceel bos (perceelnr. 393) en een moestuin (perceelnr. 396). 
 



32 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                            21 juli 2017 

Bestelling in 1869 door Gerrit Vlaskamp, in opdracht van de familie Van Boelens, bij kweker O.T. Bosgra in 
Bergum voor een “beste treuresch” en een paar clematissen ten behoeve van het huispark van Olterterp. 

Nettekening van de Topographisch Militaire Kaart, omstreeks 1854-1855. 
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2.3.2.2 Huispark: tweede fase, 1848-1907 
 
Na het overlijden van Susanna Cornelia Trotz, weduwe van Ambrosius van Boelens, in 1848 
wordt Slot Boelens bewoond door drie van de negen kinderen; haar ongehuwd gebleven dochters 
Anna (1799-1888) en Catharina Reinhardina Eritia (1801-1869) en zoon Ferdinand Adriaan (1797-
1872).39 In augustus 1868 verhuist ook de ongehuwd gebleven Laurentia Catharina van Boelens 
(1793-1875), na de dood van haar broer Georg Hendrik waar zij in Augustinusga bij inwoonde, 
naar Olterterp. 
 
Op de kaart van Opsterland uit de Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland, Bevattende Kaarten 
Van De Dertig Grietenijen Of Gemeenten, Met De Daarin Gelegene Elf Steden En Haar 
Grondgebied, Alsmede Van De Eilanden Ameland En Schiermonnikoog (1849/1859) door W. 
Eekhoff staat de oude situatie met de vijver uit 1792 nog weergegeven. Op deze kaart van 
Opsterland staat in het Olterterper Heide Bovenveld het jaartal 1848 als aanlegjaar van de weg 
naar Drachten weergegeven. Het veldminuut van de Topografisch Militaire Kaartblad 11 NO is in 
1854-1855 getekend door L.P. van der Beek en J.M.A. Hubar. Op deze veldminuut is de huidige 
vijver voor het huis voor het eerst zichtbaar. 
 
De verandering van de aanleg heeft dus vrijwel zeker na 1848 en voor 1855 plaatsgevonden. In 
deze periode werd de bestaande vijver uit ca. 1792 grotendeels gedempt en is een nieuwe 
bredere vijver dichterbij het huis aangelegd. Alleen langs de Van Harinxmaweg blijft een klein 
deel van de oorspronkelijke vijver bewaard. Met de verlegging van de slingervijver ontstond een 
langgerekt dalvormige open ruimte met gazon over de gehele lengte van de voortuin met 
slingerpaden langs de randen van dit gazon. Hoewel het verleidelijk is de heraanleg van de tuin 
voor het huis aan L.P. Roodbaard toe te schrijven40 is dit niet voor de hand liggend. Lucas Pieters 
Roodbaard overlijdt in 1851 maar vanaf 1845 nemen zijn werkzaamheden af. 
 
Na 1848 vinden er in de 19e eeuw geen grote veranderingen meer plaats in het huispark. In 1864 
werden, na het overlijden van Cornelia Johanna Maria douairière Boelens van Lynden-van 
Borcharen, twaalf tuinbeelden van Lyndenstein aan buitenplaats Olterterp geschonken die deels 
in het huispark werden geplaatst en deels in de aanleg bij de Grote Vijver.41 In 1869 wordt door 
Gerrit Vlaskamp, in opdracht van de familie Van Boelens, een kleine bestelling geplaatst bij 
kweker O.T. Bosgra in Bergum voor een “beste treuresch” en een paar clematissen ten behoeve 
van het huispark van Olterterp.42 Gezien de beperkte hoeveelheid beplanting zal het hier geen 
uitgebreide verandering in de aanleg hebben betroffen. Aangezien Vlaskamp in 1869 namens de 
eigenaren van Olterterp bij Bosgra besteld, zal hij mogelijk omstreeks 1849-1855 betrokken 
geweest bij veranderingen in de aanleg van het huispark. 
 
Van het huispark is een aquarel (zie pagina 33) bekend uit 1889 waarop de aanleg staat 
weergegeven inclusief enkele van de beelden afkomstig van Lyndenstein. Op deze aquarel is ook 
een bruggetje over de slingervijver afgebeeld. Na het overlijden van Anna in 1888 als 
langstlevende komt bij een boedelscheiding Landgoed Olterterp aan Antoinetta Philippina van 
Boelens (1841-1913). Haar vader, Christiaan Hendrik Sophias van Boelens (1803-1868), was een 
broer van de bovengenoemde Anna, Catharina en Ferdinand. Antoinetta was gehuwd met 
jonkheer mr. Rudolph Sandberg (1836-1922).  
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Huize Olterterp met de 
parkaanleg tussen huis en Van 
Harinxmaweg in ca. 1880-1890. 
Coll. Tresoar fotonummer 
26292. 
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Tekening Huize 
Olterterp in 1889. 
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Advertentie afbraak Huize Olterterp in 
het Nieuws van den Dag. Hepkema’s 
Courant van 3 oktober 1906. 

Foto van Huize Olterterp in 
1913. Coll. Tresoar AC 633. 

“Huize Olterterp” met voorpark 
omstreeks 1930. Collectie Stichting 
In Arcadië. 
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2.3.2.3 Huispark: derde fase, 1907-heden 
 
Op 5 oktober 1906 vond de verkoop plaats van: 
 
“De afbraak afkomstig van HET BUITEN van den HoogWelGeb. Heer Jhr. Mr. R. Sandberg te 
Olterterp, als : planken, kozijnen, ramen, deuren, blinden, zonneblinden, juffers, latten, 
brandhout, ankers, behanglinnen, 40 à 50000 heele steen, als : 3ling, mop, klinkert, kromme 
klinkert, kleine gele, voorts een groote partij halve steenen, 22 Bremer vloersteenen, partij 
gladde en gesmoorde vloeren, pannen, voorsten enz..” 43 
 
Hierna is door het echtpaar Sandberg-Van Boelens op dezelfde plek de huidige villa Sandberg / 
Huize Olterterp gebouwd tezamen met een nieuw koetshuis en een ketelhuis voor de centrale 
verwarming. Het nieuwe huis en bijgebouwen werden volgens overlevering ontworpen door de 
schoonzoon Herman Hendrik Sandberg van Boelens uit Breda, ingenieur bij de Staats 
Spoorwegen en gehuwd met Berendina Wilhelmina Theodora Sandberg (1866-1939). Aannemer 
was Anne Durks Schroor uit Beetsterzwaag die ook de sloop van het oude huis begeleidde.44 
Vermoedelijk met de bouw van het nieuwe huis is ook een deel van de Slotlaan aan de zijde van 
de Van Harinxmaweg verlegd in noordelijke richting tot zijn huidige loop. Een luchtfoto uit 1928 
en de chromotopografische kaart Hemrik nr. 148 uit 1927 tonen deze wegverlegging. Op de 
luchtfoto en kaart is ook zichtbaar dat de boomgaard achter het huis plaats heeft gemaakt voor 
een grote moestuin. Op de luchtfoto is te zien dat langs het gazon voor het huis aan weerszijden 
van het huis kaarsrechte paden zijn aangelegd. 
 
In december 1927 overleed jkvr. Johanna Françina Sandberg van Boelens Zij bezat samen met 
haar zuster Berendina het gehele landgoed Olterterp dat destijds nog 692 hectare inclusief 14 
boerderijen omvatte. In haar testament had Johanna Françina al haar eigendommen vermaakt 
aan een na haar dood op te richten stichting; de Annette van Boelensstichting, vernoemd naar 
haar moeder. Het was Johanna’s uitdrukkelijke wens dat het landgoed één geheel zou blijven. 
Het doel van de Annette van Boelensstichting was “dames uit den beteren stand steun te 
verleenen en tevens het natuurschoon zooveel mogelijk ongerept te bewaren”.45 Om dit te 
bewerkstelligen moest haar zuster Berendina uitgekocht worden. Berendina’s bezit in Olterterp 
werd getaxeerd op circa 500.000 gulden. Om haar te kunnen uitkopen werd door de Annette van 
Boelensstichting een lening afgesloten bij de Algemeene Friesche Levensverzekering-
Maatschappij (het latere Aegon). Toen bleek dat de Annette van Boelensstichting ook nog 37% 
successierechten moest betalen over de nalatenschap van Johanna Françina kon de stichting in 
1934 haar hypotheekverplichtingen ten opzichte van Algemeene Friesche Levensverzekering-
Maatschappij niet meer nakomen. De Leeuwarder Courant van 5 november 1934 kopte: 
 
“Twee wegen stonden toen slechts open, n.l. publieke verkoop van het geheele goed bij executie 
of onderhandsche verkoop aan genoemde creditrice de Algemeene Friesche Levensverzekering-
Maatschappij. Executie zou stellig geleid hebben tot versnippering der bezitting, waarmede in 
strijd gehandeld zou zijn met den laatsten wensch der testatrice, het prachtige landgoed 
Olterterp als een natuurreservaat te behouden, terwijl aangenomen mocht worden dat, bij 
onderhandsche overdracht aan genoemde maatschappij, voor dit behoud als natuurreservaat de 
beste kansen aanwezig waren, zoodat tot dit laatste is besloten”.46  
 
Alleen het familiekerkhof van de Van Boelens in Olterterp bleef eigendom van de Annette van 
Boelensstichting. De enige regent, baron Van Harinxma, schonk in 1935 de beelden van Olterterp 
(een tuinvaas en vijf levensgrote borstbeelden op piedestal) aan het Fries Museum die de 
beelden plaatste bij de Staniastate in Oenkerk.47 
 

In 1941 is bij de verbreding van de Van Harinxmaweg de laanbeplanting langs deze weg gekapt 
en is de halfronde entree naar de Slotlaan ten oosten van de Van Harinxmaweg verdwenen. Het 
bergje voor huize Olterterp is toen deels afgegraven en de tuinkoepel is hierbij weggehaald en 
verloren gegaan. In 1991 verkocht Aegon Huize Olterterp aan de toenmalige huurder, de 
vereniging It Fryske Gea. Het huis is toen gerestaureerd en de oprijlaan wederom verlegd en 
verjongd. Tevens werd een ruime parkeerplaats aangelegd, de voorrijlus is daarbij verdwenen. 
Achter het huis werd in 1992 naar plannen van de Heidemaatschappij in de voormalige moestuin 
een poel/moeras aangelegd. In 1993 werd het Achterbos aan Harinxmastate verkocht en het bos
- en heidegebied ten zuiden van de Poostweg aan mevrouw Moret. In 1997 komt het landgoed 
Olterterp grotendeels in bezit van Amvest die het in 2012 verkoopt aan de huidige eigenaar 
a.s.r.. 
In de periode 1997-2001 zijn alle parkbomen in het huispark geïnventariseerd en gecontroleerd. 
Hierbij zijn 23 oude parkbomen (vnl. beuk en zomereik) verwijderd en vervangen door jonge 
bomen.48 In 2002 is de parkeerplaats vergroot en in 2003 heeft It Fryske Gea twee bloemrijke 
graslanden en de daartussen gelegen reed in het bezit gekregen.  

De theekoepel aan de Van Harinxmaweg vóór de verbreding van de weg in 1941 waarbij de koepel werd 
afgebroken. Coll. Tresoar fotonummer 101106 (R.K. de Jong). 
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Uitsnede van de Chromotopographische kaart Bonneblad Olterterp Hemrik nr. 148 (1927) en Drachten (1927). 

Uitsnede van het huispark op de strokenluchtfoto uit 1928. Kadaster Nederland, Zwolle. 
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Landgoed Olterterp, 
landgoedbeheerkaart uit 1945. 
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Luchtfoto van het huispark voor de herinrichting door It Fryske Gea met een ronde heestergroep voor de hoofdentree. De voormalige moestuin ligt in gras en met langs de randen een sierheesterbeplanting. 



41 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                    21 juli 2017    

Luchtfoto van het huispark 
tijdens de herinrichting in 
1992 door It Fryske Gea. De 
ecologsiche poel is net 
aangelegd, de nieuwe entree 
is verlegd. De voormalige 
moestuin ligt in gras met langs 
de randen een 
sierheesterbeplanting. Een 
koude bak is rechtsboven nog 
zichtbaar als laatste restant 
van de moestuin.  
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Tekening door P. Schipperus van de kerk van Olterterp en villa Mignon ook wel villa Frisia genaamd. Afb. overgenomen uit J. Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 1 (Haarlem 1875). 
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2.3.3 Het dorp Olterterp 
 
Door Ambrosius van Boelens was het dorpje Olterterp en het middeleeuwse kerkje, waar de 
voorvaderen van Van Boelens begraven lagen, in de aanleg opgenomen. De door Van der Aa 
genoemde “naastgeleegene heerenwoning” die samen met het kerkje een “schilderachtige groep” 
vormde betrof het woonhuis (tegenwoordig Frisa-state) dat Ambrosius voor zijn zoon Boelardus 
Augustinus van Boelens had laten bouwen (1791-1830). De verspreid staande boerenwoningen 
aan het kerkepad transformeerden onder Van Boelens van een vlek met een kerk te midden van 
uitgestrekte woeste heiden tot de zoals door Van der Aa beschreven, met een door Driehuis 
geroemd “grootsch en schoon voorkomen”. Vanwege zijn ligging was de kerk, goed bereikbaar 
via het kerkepad, een geliefd onderdeel van een bezoek aan het landgoed. Zo schreef in 
augustus 1885 de auteur van ‘Een reisje langs de lijnen der Nederlandsche 
Tramwegmaatschappij’ in Het Nieuws Van Den Dag: ”Echter- de bevallige ligging van dezen 
tempel is bekend bij velen, en ontvangt daardoor veel bezoek. En nadat ook wij een kijkje 
genomen hadden, richtten wij onze schreden naar de entrée der Olterterpsche bosschen 
tegenover het slot gelegen, dat thans door de H.W. Geb. Vrouwe van Boelens bewoond wordt.” 
 
Het herenhuis werd na de dood van Boelardus Agustinus van Boelens in 1830 vermoedelijk als 
dokterswoning tot circa 1845 gebruikt. Hierna, voor 1854, werd het gebouw een herberg met 
bovenzaal genaamd logement “Buitenlust”. In 1869 werd op plek van Buitenlust villa Mignon, 
later ook wel Frisia-State genaamd, met koetshuis gebouwd voor Albertus Harinxma thoe 
Slooten. Gerrit Vlaskamp ontwierp in 1869 de tuin van villa Mignon met een vijverpartij langs de 
noordwestgrens die in verbinding werd gesteld met de kerkgracht zoals afgebeeld door J.A. 
Schipperus in 1875. Deze aanleg is op de luchtfoto uit 1928 nog zichtbaar. Na 1928, toen Maurits 
van Harinxma thoe Slooten de Harinxmastate erfde, werd de villa afgebroken en vervangen door 
de veel bescheidener opzichterswoning villa Frisia. Het koetshuis bleef gehandhaafd. Bij de 
herbouw is vrijwel de gehele parkaanleg gekapt zoals op latere foto’s van het nieuwe villa Frisia 
te zien is. 

De na 1928 gebouwde villa Frisia waartoe villa Mignon werd gesloopt. Het koetshuis werd gehandhaafd. Bij de 
herbouw is vrijwel de gehele parkaanleg gekapt. Afb. collectie Stichting In Arcadië.  

De in 1869 gebouwde villa Mignon voor Albertus Harinxma thoe Slooten, burgemeester van Opsterland van 
1873 tot 1881. Afb. overgenomen A. Bos en J.J. Spahr van der Hoek, Beetsterzwaag in oude ansichten 
(Zaltbommel 1987), 35. 
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Ansichtkaart van de “Kromme Vijver”. Afgebeeld is de een aftakking van de Kleine Vijver met het naastgelegen wandelpad Coll. Tresoar AC 251. 
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2.3.4 Het Grote Bospark 
 
Aan de oostzijde van de Van Harinxmaweg bracht Ambrosius van Boelens een enorme ontginning 
tot stand. Voor 1793 bestond het landgoed hier nog grotendeels uit schrale heidegronden. Alleen 
de lager gelegen gronden langs het Koningsdiep waren voornamelijk in gebruik als 
graslandgebied (gaastlanden). Op de hoger gelegen gronden nabij de huizen aan de Van 
Harinxmaweg en de Achterwei bevonden zich akkers. Deze akkerlanden, heidegronden en 
gaastlanden waren het restant van de middeleeuwse veenontginningen. Nadat door de eeuwen 
heen de veenlaag hier “versleten” was, kwamen de onderliggende dekzandlagen aan de 
oppervlakte.  
 
De gronden van Olterterp zoals mr. J.A. Drieling omstreeks 1834 in De Vriend des Vaderlands 
beschreef “zijn niet zeer vruchtbaar; er worden desalniettemin verschillende granen 
aangekweekt, doch voornamelijk “boekweit”, waarvan de opbrengst een voornaam gedeelte van 
het bestaan der inwoners uitmaakt”.49 Van Boelens begon me het planten van bos op de 
onrendabele gronden. Volgens jhr. Jan Anne Lycklama à Nijeholt (1809-1881) werden op de 
heidegronden dennenbossen aangelegd. De oude onrendabel geworden bouwlanden, die toch 
nog rijker waren dan de schrale heide, werden door Van Boelens beplant met eikenbossen en 
“weekhout” (hakhout).  
 
De bestaande hoofdreed vanaf het huis richting het Koningsdiep werd door Van Boelens 
omgevormd als de “entrée der Olterterpsche bosschen” en vermoedelijk al in 1792 beplant tot de 
huidige Slotlaan.50 Oorspronkelijk kende de Slotlaan hier een halfronde entree ter hoogte van de 
Van Harinxmaweg. Deze is bij de verbreding van de Van Harinxmaweg in 1941 verloren gegaan. 
Bij een bezoek aan Olterterp in 1885 werd de laan die het Grote Bospark in voerde tegenover het 
buitenhuis genoemd als:  
 
“De entrée is een breede laan, mul, zandig (echt natuurlijk niet waar?) dicht als een dak, langs 
als een tunnel. ’t Weer was zonnig. De zon kom nu en dan eens door het dichte looverdak 
heendringen, en schilderde dan met “streken” als een echte kunstenaar, ruw, hard van nabij- met 
lieve zachte tinten, door ’t omringend groen getemperd op eenigen afstand. Die helle verlichting 
van den enkelen, vleeschkleurigen dennenstam, te midden van ’t donkere eikengroen; ’t was een 
tooneel dat een Diaz, den schilder der zon in verrukking zou brengen.” 51 De Slotlaan vormt tot 
op heden de entree naar het Grote Bospark en is recent herplant. 
 
Ook de reed die als schapendrift diende en vanaf de Van Harinxmaweg naar een veeschaar op de 
heidegronden voerde werd ingeplant als laan. De veeschaar zelf werd, als een perceel heide 
omgeven door een bosvak waar een rondwandeling doorheen voerde, opgenomen in de aanleg. 
 
In het nieuw ontgonnen Grote Bospark werd een lanenstelsel aangelegd dat de verschillende 
onderdelen van het park en de productiebospercelen ontsloot. Vanaf de eerdergenoemde Slotlaan 
voerden aftakkende lanen zoals de Heidehuisterlaan naar Heidehuizen en lanen richting de 
diverse vijverpartijen en de Lijklaan naar de familiebegraafplaats. De Heidehuisterlaan werd voor 
1827 aangelegd en zo georiënteerd dat deze gericht was op de gevel van een van zijn eigen 
pachtboerderijen (Heidehuizen 2). De aanleg van deze laan in combinatie met de aanleg van de 
Laan achter Heidehuizen, eveneens voor 1827, maakte een rondwandeling mogelijk om deze 
buurtschap. Vanaf daar werd een slingerpad aangelegd in de oorspronkelijke singel die 
Heidehuizen omgaf, zodat geheel Heidehuizen als tafereel in de parkwandeling betrokken werd.  
 

De lanen vormden de hoofdstructuur in de aanleg. Vanaf de lanen in het Grote Bospark voerden 
slingerpaden verder de aanleg in en leidden de wandelaar langs vijvers, follies en andere 
bijzondere plekken in de aanleg: “Rustieke bruggetjes leiden naar breede paden, waar knoestige 
boomwortels als kronkelende slangen boven den grond komen. En overal ontwaart het oog 
weelderig hout, bedden van mos, die noodigen tot rusten, te midden van boschbloemen”.52  
 
Een tweede hoofdstructuur in de aanleg van het Grote Bospark die geleidelijk ontstond vanaf het 
begin van de 19e eeuw, en die uniek is voor de Nederlandse buitenplaatsen, was een uitgestrekte 
vaarroute door het park. Tussen 1817 en 1827 liet Van Boelens voor eigen rekening de 
Olterterpervaart als particuliere vaarweg graven.53 Deze vaart verbond Olterterp via de buiten het 
plangebied gelegen “Nieuwe Vaart” en Zuiderdwarsvaart Olterterp met Drachten en Ureterp. De 
vaart eindigde op de losplaats direct achter het Witte huis, een pachtboerderij met aangebouwde 
jachtkamer ten noordoosten van Slot Boelens. Bij de herbouw van het Witte Huis in 1936 is de 
Olterterpervaart, ter hoogte van de huidige parkeerplaats, gedempt. De vaart was bedoeld om op 
efficiënte en goedkope wijze hout, landbouwproducten en turf van zijn landgoed naar de stad te 
kunnen vervoeren. Lycklama à Nijholt, de eigenaar van het Lycklamahuis, schreef hierover: 
 
“Sedert de laatste jaren heeft de aanleg van dennenbossen, meest met grove dennen, een 
grooten omvang genomen en is onder Beetsterzwaag ook toegepast geworden. Waar nog 
genoegzame veenstof gevonden wordt, worden de velden eerst afgebrand tot boekweitbouw, 
dan begreppeld, bezand en bezaaid of beplant. Het dennenhout groeit beter door de as. De 
nabijheid van vaarten en wijken bevordert een minder kostbaren afvoer”.54  
 
Van Boelens verenigde ook hier weer het nuttige met het aangename. Zo liet hij op zeer 
bescheiden schaal vervening op zijn landgoed uitvoeren. Deze verveningen betroffen 
voornamelijk het uitvenen van een aantal pingoruïnes en vennen nabij Olterterp tot de huidige 
waterpartijen Grote Vijver, Kleine Vijver en Boerenbedrog. Om het gewonnen veen af te kunnen 
voeren en om de verveningen te ontwateren werden omstreeks 1817-1827 de Slingerwijk 
(Boksloot) en de Nieuwe Wijk gegraven naar de Olterterpervaart. De Slingerwijk of Boksloot 
verbond de Grote Vijver met de boerderij met jachtkamer aan de doorgaande weg. Deze 
voorganger van het huidige Witte Huis aan de Van Harinxmaweg staat op het Kadastraal Minuut 
Plan van 1827 al weergegeven. Nabij deze jachtkamer was de losplaats van de Olterterpervaart. 
Oorspronkelijk bedoeld als jachtkoepel voor de eigenaren van landgoed Olterterp werd het Witte 
Huis vanaf 1889 uitgebaat als uitspanning waarbij de parkaanleg werd opengesteld voor het 
grote publiek. Hier konden sindsdien bootjes gehuurd worden om via de Slingerwijk/Boksloot 
naar de Grote Vijver en verder te roeien langs de diverse follies zoals het Huis met de Beelden en 
de hermitage en de eilandjes in de vijvers.55  
 
De Slingerwijk doorsneed een groot deel van het park. Zoals de naam aangaf was de Slingerwijk 
vormgegeven als een licht slingerende beek zodat deze meteen een onderdeel van het 
parklandschap vormde. Vanuit de Olterterpervaart zijn binnen de aanleg van Olterterp een drietal 
aftakkingen gegraven. Dit zijn van west naar oost:  
1. De genoemde Slingerwijk of Boksloot die de Olterterpervaart verbond met de Grote Vijver;  
2. De Oude Wijk die liep langs het oude kerkhof van Olterterp (thans begraafplaats familie Van 

Boelens) en de Olterterpervaart verbond met de Oene Heldsdobbe. Later werd deze 
doorgetrokken richting de dobbe Boerenbedrog;  

3. De Heidehuisterwijk ook wel Nieuwe Vaart genoemd.  
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Kadastraal Minuut Plan Beetsterzwaag, 
Sectie A, 1e, 2e en 3e blad (1827). 
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De Heidehuisterwijk komt op het Kadastraal Minuut Plan van 1827 al voor evenals de Slingerwijk. 
De Oude Wijk is in 1827 al deels aanwezig. De verlenging daarvan richting Oene Heldsdobbe en 
later naar de dobbe Boerenbedrog is van iets later datum. Met de verlenging van de laatste was 
het mogelijk om een groot deel van de parkaanleg per roeiboot te beleven wat tot ver in de 20e 
eeuw een geliefd uitje was. Los van deze vijverpartijen, en niet middels vaarten hiermee 
verbonden, lag langs de Slotlaan nog de “Kleine Vijver”.  
In 1834 schreef J.A. Drieling over Ambrosius van Boelens die op zijn landgoed Olterterp “het 
gelukkige denkbeeld” had om “een zoogenaamde veenkom, namelijk eene doorgaande ronde, 
dikwijls aanmerkelijk diepe uitholling in den zandgrond, die geheel en al met goede zwarte 
veenstof en klijn gevuld is, zoo als onderscheidene op de Olterterpsche heidevelden gevonden 
worden, door uitveening in eenen natuurlijken vijver, van onregelmatigen vorm, te herscheppen, 
dien met hoog of laag hout van verschillende soort te omplanten, met den overigen aanleg te 
vereenigen, op een gezigtspunt eene bevallige arbeiderswoning te bouwen, en dus doende eene 
waterkom daar te stellen, meer dan een bunder groot, waarin zich een, als door de natuur 
gevormd, eilandje spiegelt, en die, bevallig en eenvoudig tevens, eene zoo verrassende en 
grootsche partij oplevert, als men weinig elders zal aantreffen”.56  
 
De beschrijving door Drieling betreft de Kleine Vijver langs de Slotlaan maar de werkwijze en 
aanplant werden ook gevolgd bij de vervening van de veenkommen tot Grote Vijver, 
Boerenbedrog en Oene Heldsdobbe voor 1827 zoals blijkt uit het Kadastraal Minuut Plan.  
 
Dat de vijvers druk bezocht werden door bezoekers blijkt uit meerdere 19e-eeuwse 
beschrijvingen. Zo schreef in 1885 een journalist: “De plaatsen, waar veen werd gevonden, 
werden uitgeveend, waardoor onregelmatige waterkommen ontstonden, wier omtrek met hout 
beplant werd en die thans, te midden van ’t welig opgeschoten hout, die prachtige waterpartijen 
vormen, waaraan zulk een druk bezoek ten deel valt. Later werd met het planten van beuk, linde 
en andere boomen begonnen, en hun uiterlijk vertoont, dat de bodem alhier goed voor hen 
geschikt is.”57  
 
Binnen het Grote Bospark dat grotendeels bestaat uit bosvakken en weilanden en 
landbouwgronden zijn diverse delen te onderscheiden die zich kenmerken door hun sieraanleg. 
Van deze onderdelen wordt hieronder de historische ontwikkeling apart besproken. 
 
 

Nettekening van de Topographisch Militaire Kaart, omstreeks 1850 
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Uitsnede van Grote Bospark op de 
strokenluchtfoto uit 1928. Kadaster 
Nederland, Zwolle. 



49 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                    21 juli 2017    

Landgoed Olterterp, 
landgoedbeheerkaart uit 1945. 

Chromotopographische kaart Bonneblad Olterterp Hemrik nr. 148 (1927) en Drachten (1927). 
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Aan de linkerzijde van de oprit richting de boerderij (Âldhôf 2) de begraafplaats van de familie Van Boelens gelegen tussen de hoge bomen.  
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2.3.4.1 De begraafplaats 
 
In 1829 werd het begraven van personen in kerken bij Koninklijk Besluit verboden. Al voor die 
tijd besloot Ambrosius om een familiebegraafplaats op zijn landgoed in te richten. De meest 
geëigende plaats hiervoor was het oude voormalige kerkhof van het verlaten buurtschapje in de 
noordoostelijke punt van het landgoed. De eerste kerk en begraafplaats van wat later Olterterp 
zou worden, lag aan de Boorne direct ten oosten van de Poostbrug. In een latere fase, toen dit 
gebied te nat werd, verhuisde de nederzetting naar de omgeving van de Âldhôf. Bij het verlaten 
van deze nederzetting rond 1400 naar het huidige Olterterp met zijn kerk uit 1414 bleef het 
kerkhof “achter”. Op deze plek liet Van Boelens vóór 1827 een heuvel(tje) aanleggen als 
familiebegraafplaats. Ter plekke liet Ambrosius de brede kaarsrechte Lijklaan, met aan 
weerszijden een dubbele beukenrij, aanleggen die kerk van Olterterp rechtstreeks verbond met 
de familiebegraafplaats. Op de begraafplaats ligt de Van Boelens en zijn nazaten begraven onder 
12 natuurstenen grafzerken. Hiermee ligt Van Boelens begraven in het door hem zelf gecreeerde 
en zo geliefde landschap. In de tweede helft van de 19e eeuw is op de hoek van de Lijklaan met 
de Oude Wijk een boerderij gebouwd (Âldhôf 2, Olterterp). Sinds 1927 is het kerkhof in bezit van 
de Annette van Boelensstichting.58 In de 21e eeuw is de boerderij aan de zuidzijde uitgebreid met 
stallen waardoor de Lijklaan geblokkeerd is en niet meer naar de begraafplaats voert. In 2014 is 
aan het begin van de Lijklaan (ten oosten van het Witte Huis) een bezoekersparkeerplaats 
aangelegd. 
 
 

Foto grafsteen van Ambrosius Ayso van Boelens op de begraafplaats aan de Âldhôf. Het toegangshek van de begraafplaats bij de boerderij met als detail de initialen van Ambrosius van Boelens.  
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Kadastraal Minuut Plan Beetsterzwaag, Sectie A, 3e blad (1827). 
Nettekening van de Topographisch Militaire Kaart, 
omstreeks 1850. 

Chromotopographische kaart Bonneblad Olterterp 
Hemrik nr. 148 (1927) en Drachten (1927). 

Landgoed Olterterp, landgoedbeheerkaart uit 1945. 
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2.3.4.2 De aanleg bij de Kleine Vijver 
 
De Kleine Vijver is voor 1827 als veenkom uitgegraven en herschapen in een grillige vijverpartij 
met uitlopers, drie kleine eilanden en een groot eiland waarop een gebouwtje staat 
weergegeven. Dit gebouwtje was de hermitage “Armoede en Rijkdom”. Belangrijk motief in de 
aanleg bij de Kleine Vijver was de zichtlijn vanuit het huis richting een boomgroep met 12 beuken 
(later bekend als de “12 Apostelen”). Het zicht werd vanaf het huis over de Van Harinxmaweg en 
een langgerekte vijver ingekaderd door de Slotlaan aan de ene zijde en het wandelbosje achter 
de tuinmanswoning aan de andere zijde. De weide was gestoffeerd met een solitaire eik. Aan de 
zijde van het slingerpad vanaf de tuinmanswoning was halverwege de weide een uitstulping in de 
bosrand die als ‘balcon’ fungeerde. Vanaf een bergje met een zitbank ten westen van de vijver 
was er in omgekeerde richting fraai zicht op Slot Boelens.  
 
De eerder genoemde “bevallige arbeiderswoning” betrof de tuinmanswoning aan de Van 
Harinxmaweg. De tuinmanswoning is in 1912 vervangen door de huidige door de beroemde 
architect Jan Wils (1891-1972) ontworpen tuinmanswoning.59 Wils is vooral later bekend 
geworden door zijn ontwerp voor het Olympisch Stadion (1928) in Amsterdam. In 1912 deed 
Wils mee aan een prijsvraag voor een “Landelijke woning motto ’t Huys” van de Nederlandse 
baksteenfabrikanten. Het ontwerp van Wils waarmee hij de tweede prijs verdiende, heeft Wils 
uitgewerkt voor het echtpaar Sandberg-Van Boelens. 
 
Uit 19e- en 20e eeuwse beschrijvingen en foto’s valt de aanleg te reconstrueren. Vanaf de 
tuinmanswoning liep een wandelpad tot aan de Kleine Vijver en voerde via enkele kneppelhouten 
bruggetjes langs en over de uitlopers van de vijver naar de hermitage “Armoede en Rijkdom” en 
naar de Slotlaan. Via een afsluitbaar kneppelhouten toegangshek op een brug kwam men op het 
grote eiland waar het pad naar een grot die toegang bood tot twee opeenvolgende vertrekken. 
Het eerste, met als thema “Armoede”, was een donkere kale ruimte met turfwanden, een lemen 
vloer en ruwe houten meubelen. Vervolgens kwam men bij “Rijkdom”, een licht vertrek met 
behang en moderne meubels. Vanuit deze kamer was er zicht op de kleine Vijver en de eilandjes. 
Een beschrijving uit juni 1890 in Het Nieuws Van den Dag omschreef het als: 
 
“Eindelijk kwamen we aan een miniatuurbrug over een voor een deel met bladeren gevulde sloot. 
Op de brug een hek met scherpe punten roestige hengsels en een groot hangslot. De tuiniersche 
ging vooruit een zware sleutel werd voor den dag gehaald, en knarsend ging ’t hek open, dat 
toegang gaf tot, langs een kloof, een armoedige woning. De wanden waren van turf opgezet, 
een lemen deel vormde den vloer en riet den zolder. Terwijl die oude houten stoelen een 
driepotig tafeltje gezelschap hielden. Dit is “armoede”, zei onze geleidster, en de deur opende, 
voegde zij daar aan toe: “en dit is rijkdom”. We traden een lief vertrekje binnen, geplafonneerd, 
netjes behangen, gemeubileerd met flinke stoelen enz.” Vanuit “Rijkdom” had men een prachtig 
zicht op de vijver met zijn vele eilandjes.” 
 
Aan de zuidzijde van deze vijver bevond (en bevindt) zich een bijzondere boomgroep de “12 
Apostelen” genaamd die in 1927 omschreven wordt als “twaalf in ’t rond geschaarde beuken. 
Midden in den kring een stam, vol gesneden met namen”.60 Tot de andere bezienswaardige 
bomen behoorde verder nog de zogenaamde “dikke Spar, een reusachtigen boom met een 
omtrek van meer dan drie Meter”.61 In 2015 zijn de resterende, in zeer slechte staat verkerende, 
beuken van de oorspronkelijke “12 Apostelen” geveld. Hiertoe is eerst onderzoek verricht naar de 
plantafstand en diameter van de oorspronkelijke boomgroep.62 Hierna is de boomgroep volgens 
de oorspronkelijke plantafstand en diameter op dezelfde locatie herplant.  

Al in 1834 merkt J.A. Drieling, en W. Eekhoff in 1840 in vrijwel gelijke bewoordingen, op over de 
aanleg nabij de Kleine Vijver:  
“welke men ter zijden van het tuinmanshuis ingaat, en waar al spoedig eene verrassende 
waterpartij, tusschen eiken, beuken, dennen enz., een heerlijk gezigt, over eene weide, op het 
huis geeft. Hier en elders heeft de schoone natuur al hare eenvoudigheid, met stoutheid 
gepaard, behouden, en ter naauwernood ontwaart men de kundige hand, die van eene 
plaatselijke omstandigheid heeft weten gebruik te maken om teekenachtige groepen daar te 
stellen, fraaije gezigten te openen en verrassende partije te scheppen.”63  
 
Eekhoff en Drieling beschrijven hier het zicht vanuit Slot Boelens over de Kleine Vijver op de “12 
Apostelen” en vice versa zoals tot in de eerste helft van de 20e eeuw veelvuldig op 
ansichtkaarten afgebeeld. Aan de oostzijde van de Kleine Vijver lag langs een wandelpad dat 
langs de oever voerde deze boomgroep. Hoewel de ouderdom van de beuken niet bekend is 
bestaat de boomgroep op de oudste ansichtkaart van de boomgroep, die op 18 augustus 1902 
verstuurd is, al uit monumentale beuken. Gezien de ouderdom van de beuken, de aanleg van de 
Kleine Vijver in het Grote Bospark vóór 1827 en de aanplant van vergelijkbare boomgroepen 
tussen ca. 1820 en 1860 in Duitsland en op Sonsbeek tussen 1810 en 1825 ligt het voor de hand 
dat de “12 Apostelen” in het eerste kwart van de 19e eeuw is aangeplant.64 

Uitsnede van de Kleine Vijver en omgeving op de strokenluchtfoto uit 1928. Kadaster Nederland, Zwolle. 
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Het toegangshek met brug achter de 
tuinmanswoning richting de grot en de 
kluizenaarshut “Armoe en Rijkdom” 
omstreeks 1908. Coll. Tresoar AC 554. 

Interieur van de hermitage “Armoe en Rijksdom” bij de 
Kleine Vijver omstreeks 1900. Coll. Tresoar AC 606. 
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Het ontwerp van Wils voor de prijsvraag voor het 
“Landelijke woning motto ’t Huys” van de Nederlandse 
baksteenfabrikanten. Collectie Het Nieuwe Instituut, 
archief WILS_1425-1. 

Het ontwerp van Wils voor de 
tuinmanswoning aan de Van 
Harinxmaweg van landgoed 
Olterterp. De tuinmanswoning is 
uiteindelijk gespiegeld gebouwd 
ten opzichte van het ontwerp. 
Collectie Het Nieuwe Instituut, 
archief WILS_1421-1 (1912). 
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Ongedateerde ansichtkaart met de “12 Apostelen”. Fries Fotoarchief, nr. AC 557. 

De rustieke brug gezien vanaf de Slotlaan met links het bergje met de bank in de zichtlijn vanuit 
het huis. Ansichtkaart omstreeks 1900. Coll. Tresoar AC 566. 

De rustieke brug gezien vanaf de Slotlaan met rechts de “12 Apostelen”. Ansichtkaart omstreeks 
1900. 
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De eerste expliciete vermelding van de naam “12 Apostelen” stamt, voor zover bekend, uit 1885. 
In augustus 1885 verscheen in Het Nieuws Van Den Dag een artikel over de Olterterper bossen. 
De auteur schrijft bij zijn bezoek aan landgoed Olterterp: 
 
“In de nabijheid van elkander stonden twee boomgroepen, de eerste uit twee boomen 
bestaande, ter hoogte van een meter boven den grond door een stevigen wortel verbonden; de 
tweede uit een twaalftal zware dennen in een cirkelvorm geplaatst, slechts weinig ruimte 
tusschen elkander latende. Ziedaar ’t gezelschap, inderdaad vreemd niet waar? De Siameesche 
broeders naast de twaalf Apostelen: Voyez ceci. Voyez celá. Comment trouvez vous celà? Na 
deze personages voorbij gegaan te zijn, leidde ons pad langs een weiland, aan alle kanten met 
dicht kreupelhout omzoomd, dat ons een prachtig panorama bood, want ook ’t slot was met zijne 
terrassen vanuit dit verre punt te zien.”  
 
De auteur van het artikel spreekt over een “twaalftal zware dennen”, maar vergist zich in de 
boomsoort. 
 
Franc L.R. Berkhout schreef in 1906 in het Rotterdamsch Nieuwsblad over het landgoed van 
jonkheer Sandberg: 
  
“Diens zomerverblijf “Olterterp”, ligt een eindje van den weg te midden van een zeldzaam mooi 
oord. Prachtige waterpartijen worden hier door de majestueuze bosschen van dennen, beuken, 
eiken en sparren geboden. Bij den vijver staat een groep van twaalf beuken, “De Twaalf 
Apostelen” genoemd. Rustieke bruggetjes leiden naar breede paden, waar knoestige 
boomwortels als kronkelende slangen boven den grond komen. En overal ontwaart het oog 
weelderig hout, bedden van mos, die noodigen tot rusten, te midden van boschbloemen. Even 
verder ziet men twee aan elkaar gegroeide beuken, bekend als “De Siameesche tweelingen”. 
 
De aanleg rond de Kleine Vijver met zijn symboliek van licht en donker, de aanwezigheid van een 
“grot” en de boomgroep als een tempel der natuur, die later pas de naam “12 Apostelen” zou 
krijgen, heeft misschien een relatie met de vrijmetselaarssymboliek. Om te achterhalen of er 
mogelijk vrijmetselaarssymboliek in deze aanleg zit, is nader onderzoek gedaan naar de 
betrokkenheid van Ambrosius en zijn naaste familie Van Boelens bij de vrijmetselarij in Friesland. 
 
Van Ambrosius zelf is ook na nader onderzoek niet bekend of hij lid was van de vrijmetselarij. 
Ambrosius’ broer Ayso van Boelens was actief patriot en in 1787 betrokken bij de opstand te 
Franeker en ontvluchtte in 1787 via Ameland en Bremen de Republiek. Pas in 1794 keerde hij 
terug uit ballingschap uit Duinkerken. Duinkerken vormde in deze periode het centrum van de 
gemeenschap van gevluchte patriotten. Tijdens zijn ballingschap huwt Ayso in 1791 met Elisabeth 
Pratje. In Duinkerken werd door gevluchte patriotten in 1790 de loge Les Vrais Bataves 
opgericht. Deze loge werd later samengevoegd met de Leeuwarder loge “De Friesche Trouw “. 
Het is niet zeker of Ayso lid was van Les Vrais Bataves. Na Ayso’s dood in 1801 hertrouwt 
Elisabeth in 1803 met Johannes Lambertus Huber (1750-1826). Johannes was in de periode 1794
-1797 lid van de loge Les Vrais Bataves en vanaf 1809 lid van de Leeuwarder loge De Friesche 
Trouw.  
 

Ambrosius zuster, Hillegonda van Boelens (1764-1824), was gehuwd met Epeus Wielinga Huber 
(1754-1794). Epeus was een bekend vrijmetselaar in Leeuwarden en was in de jaren ’90 van de 
18e eeuw voorzittend meester van loge De Friesche Trouw. Epeus was een van broer Johannes 
Lambertus Huber, eveneens vrijmetselaar en gehuwd met Ambrosius schoonzuster Elisabeth 
Pratje.  
 
Ambrosius’ andere zwager, dr. Nicolaus Arnoldi Knock (1759-1794), gehuwd met Rinskje Ypkje 
van Boelens (1763-1820) was eveneens vrijmetselaar en werd in 1780 benoemd tot meester in 
de Loge De Friesche Trouw. Ten tijde van het voorzitterschap door Knock kwam de loge De 
Friesche Trouw bijeen in een pand dat toebehoorde aan meestertimmerman Johannes Schaap 
die lid was van de loge en fungeerde als kastelein. Schaap was tevens als architect betrokken bij 
de bouw van slot Boelens de aanbouw van een vleugel in 1797 in opdracht van Ambrosius Ayso 
van Boelens. 
 
Hoewel Ambrosius directe familiekring meerdere vooraanstaande vrijmetselaars omvatte en ook 
de architect van Slot Boelens vrijmetselaar was, is niet bewezen dat Ambrosius zelf vrijmetselaar 
was en de symboliek verwerkt heeft in de aanleg rond de Kleine Vijver.  

De “12 Apostelen” in of vóór 1906. Een zwartwitvariant van deze ansichtkaart uit het Fries Fotoarchief 
nr. AC 565 heeft als poststempel 1906. 
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Uitsnede van de Grote Vijver en omgeving van de kaart ‘Kaart met 
de wandelpaden in het huispark en een deel van het Grote 
Bospark’, na 1930 voor 1943. Collectie It Fryske Gea. 

Uitsnede van de Grote Vijver en omgeving van de kaart Kadastraal Minuut 
Plan Beetsterzwaag, Sectie A, 3e blad (1827). 

Uitsnede van de Grote Vijver en omgeving van de Nettekening 
van de Topographische Militaire Kaart, omstreeks 1850. 

Uitsnede van de Grote Vijver en omgeving op de strokenluchtfoto uit 1928. 
Kadaster Nederland, Zwolle. 

Uitsnede van de Grote Vijver en omgeving van de kaart Chromotopographische 
kaart Bonneblad Olterterp Hemrik nr. 148 (1927) en Drachten (1927). 

Uitsnede van de Grote Vijver en omgeving van de kaart landgoed Olterterp, 
landgoedbeheerkaart uit 1945. 
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2.3.4.3 De aanleg bij de Grote Vijver 
 
Vanaf de Kleine Vijver voerde de wandeling over de Slotlaan naar de Grote Vijver ook wel 
Hermitagevijver genaamd. Aan de Slotlaan lagen nog twee bijzondere tuinelementen; de 
Beppekelder en de Siameesche Tweeling. De Siameesche Tweeling verwees naar twee grote aan 
elkaar “ter hoogte van een meter boven den grond door een stevigen wortel verbonden” beuken. 
Onbekend is wanneer de Beppekelder en Siameesche Tweeling zijn aangelegd. De bomen bij de 
entree van de Beppekelder aan de Slotlaan zijn nog aanwezig, het wallichaam is verdwenen of 
ingezakt. Ansichtkaarten uit het begin van de 20e eeuw tonen de Beppekelder nog in volle glorie. 
 
Ook de Grote Vijver is voor 1827 aangelegd nadat een dobbe op deze plaats eerst was 
uitgeveend. Om het veen af te kunnen voeren werden de eerdergenoemde Slingerwijk of 
Boksloot aangelegd die een slingerend verloop kreeg. De Slingerwijk sloot aan op de 
Olterterpervaart bij de jachtkoepel aan de noordzijde van een boerderijtje (het latere Witte Huis) 
dat in gebruik was als jachtkamer voor de familie Van Boelens. Vanuit de koepel had men zicht 
zowel recht in de reed aan de andere zijde van de Van Harinxmaweg tot aan de Meersloot als 
over de Olterterpervaart.  
 
Bij de Grote Vijver ontstond voor 1827 een aanleg met aan weerszijden van de vijver een 
gebouw. Aan de noordzijde een tuinmanswoning, genaamd het ‘Huisje met de Beelden’, en aan 
de zuidzijde een kluizenaarshut of hermitage. Verder naar het oosten lag vermoedelijk 
schaapsdrift. Op het kadastraal minuut plan is in het bos (perceel nr. 292) een door een wal 
omgeven perceel heide (no. 294) weergegeven. Op dit perceel heide is begin 20e eeuw, in ieder 
geval voor 1931, de boswachterswoning gebouwd. De schaapsdrift en de locatie van de 
boswachterswoning zijn tot op heden aan de kavelvorm en omwalling herkenbaar. De 
tuinmanswoning kreeg de naam ‘het Huisje met de Beelden’ pas na 1864. Het huisje bestond uit 
een koepelvormig voorhuis met een houten schuur. In 1864, na het overlijden van douairière 
Boelens van Lynden-van Borcharen, eigenaresse van de buitenplaats Lyndenstein, schonk zij 
twaalf tuinbeelden aan de familie Van Boelens. Enkele van deze beelden werden tegen de 
zichtgevel van deze tuinmanswoning geplaatst.65 Van het Huisje met de Beelden zijn oude foto’s 
bekend waaruit blijkt dat aan het eind 19e eeuw een geheel nieuw huis is gebouwd. Van de 
aanleg van het Huisje met de Beelden resteren nog enkele imposante linden. De beelden staan 
momenteel in de tuin van het keramiekmuseum het Prinsessenhof in Leeuwarden. Ook de 
kluizenaarshut is in deze periode verbouwd in een afwijkende vorm. Deze veranderingen vonden 
plaats ten tijde van het eigendom van Antoinetta van Boelens. Antoinetta was gehuwd met 
jonkheer mr. Rudolph Sandberg (1836-1922). Onder dit echtpaar vond vanaf 1889 een tweede 
grootschalige bebossingscampagne plaats. Op de wandelkaart van Beetsterzwaag en Olterterp 
met omstreken uit 1900 is het Bovenveld inmiddels bebost. Ook het Alpherveld en het 
Hemrikkerveld zijn voor circa de helft aangegeven als “Heide in aanleg bosch”. Een groot deel 
van het Alpherveld en van het Hemrikkerveld is dan inmiddels ontgonnen en beplant. In een 
interview in 1936 met tuinman Harmsma, die van 1881 tot 1934 op landgoed Olterterp werkte, in 
het Leeuwarder Nieuwsblad vertelt deze over de “natuurminnnaar en philantroop jhr. Sandberg 
die vrije wandeling in de Olterterpsche bossen toestond, alle oude woningen op het landgoed liet 
opknappen en heide liet ontginnen tot “vruchtbaar weiland of tot mooie bosschen”. 
  
Een beschrijving van uit 1885, beschrijft vooral de indruk die de aanleg rondom de Grote Vijver 
op de bezoeker maakte komend vanaf de Slotlaan: 
 
“voerde een hellend pad, door de afgevallen dennenaalden bruin gekleurd en (voor enkelen lastig 
glad) ons naar de groote waterpartij, ook wel (met ’t oog op ’t aanwezige kluizenaarshuisje) 
“hermitage” genoemd. De overweldigende indruk, dien dit op den bezoeker maakt, is niet weer 
te geven. Het heldere water, waarover de zwaar gekroonde boomen zich heenbuigen, als om zich 

te laven aan ’t koele nat; die tallooze eilandjes met bosch begroeid, zich weerspiegelend in den 
schoot hunner moeder; dat witte eenzame huisje, rustig leunend tegen een met kort hout 
begroeiden heuvel; die plechtige stilte, alleen afgebroken door ’t getjilp van gevederde zangers 
waarin ’t suizewindje zich mengt en ’t water tot een glimlachje rimpelen doet, welk een grootsch 
en treffend tooneel! 
 
’t Stemt tot dankbaar zwijgen voor den opgewekten wandelaar; de droeve zal hier vertroosting 
vinden. Is ’t niet of dat blanke huisje aan den overkant over de kleine golfjes fluisterend de 
woorden van Musset herhaalt: 
 
“le ciel m’a confié ton coeur 
Quand tu seras dans la douleur, 
Viens a moi sans inquiétude; 
Je te suivrai sur le chemin, 
Mais je ne puis toucher ta main, 
Ami, je suis la solitude. 
 
(Vertaling:  
De hemel gaf me je hart 
Als je pijn hebt,  
Kom dan naar mij zonder ongemak, 
Ik zal je volgen op het pad, 
Maar ik kan je hand niet aanraken, 
Vriend, ik ben de eenzaamheid.) 
 
Dwingen die kleurschakeeringen voor, achter, om en nevens ons, die reusachtige 
slagschaduwen, scherp op de zilveren oppervlakte van ’t water geteekend, ons niet tot de 
woorden: “O ! Zon, gij zijt de kunstenares die met kleuren toovert. Welk een zaligheid hiervan de 
stichter te zijn, welk een genot hier te genieten.” 
 
Beide beschrijvingen uit 1885 en 1890 bevestigen dat de aanleg die Eekhoff in 1840 beschreef 
nog intact aanwezig is. In 1890 wordt de entree naar de kluizenaarshut aan de Grote Vijver 
nader beschreven: “Een grot, die zeer goed haar naam eer aandoet wijl in haar binnenste eene 
Egyptische duisternis heerscht, geeft toegang tot deze kluis in een halve cirkel gebouwd en 
voorzien van stoelen en tafels in natura. Twee groote ramen met gekleurde ruiten, die kunnen 
worden opengeslagen , geven uitzicht over den vijver en prachtige water- en boschpartijen doen 
zich voor terwijl in de verte eene kleine boerderij opdoemt te midden van boom en blad”.66 Deze 
beschrijvingens en historische foto’s tonen dat de hermitage op het zuidelijke eilandje stond. 
 
Het gebruik van gekleurde ruitjes kwam op buitenplaatsen vaker voor. Met de gekleurde ruitjes 
in de kleuren groen (voorjaar), geel (zomer), rood (herfst) en blauw (winter) creëerde men de 
illusie om in alle jaargetijden de parkaanleg te kunnen beleven.67 Vanaf de kluizenaarshut 
wandelde de schrijver van het artikel in Nieuws van den Dag in juni 1890 “Langs de 
‘Kneppelbiêge’, een brug van ruwe sparren vervaardigd, wandeleden we den vijver langs om op 
een bepaald punt stand te houden. Daar toch, had men over den vijver het gezicht op de 
‘Hermitage’ waarvan de heldere gevel zich weerkaatste in het donkere watervlak”. Rond de vijver 
lag een fijnmazig padenstelsel dat op een kaart uit de periode ca. 1930-1943 nog geheel intact 
staan weergegeven. 
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De tuinmanswoning het :”Huisje met de Beelden” rond 1920. 

“Groote Waterpartij. Olterterp”. De Grote Vijver met zicht op de tuinmanswoning genaamd het “Huisje met de Beelden” en 
de “Kneppelbiêge” begin 20e eeuw. 

Pad bij de Beppekelder met rustieke zitbank vanaf de Slotlaan gezien richting de “12 
Apostelen”. Afb. overgenomen uit Als bomen konden spreken. De beeldenroute van 
landgoed Olterterp: veertien personages uit fries volksverhalen (Olterterp 2016), 11. 
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Uit latere beschrijvingen, onder andere door Berkhout, uit 1906 blijkt dat de aanleg, net als bij 
Biljoen en Beekhuizen aan het begin van de 19e eeuw, voorzien was van bordjes met stichtende 
teksten: “En al mag men nu het leven genieten met volle teugen, zoo weinig mogelijk denken 
aan je nietigheid bij al het groots van de natuur, borden met ernstige waarschuwingen en 
vermaningen herinneren er den mensch op deze plaats wel aan. “Denk, denk, o mensch hoe kort 
van duur, hoe zwak, hoe broos gij zijt…. Dees’ stille hut is aan dat somber denkbeeld toegewijd” 
Is er een van.”68 Uit een beschrijving door R.H. Herwig uit 1927 blijkt dat alleen al in de 
hermitage vier borden met teksten aan de wand hingen:  
 
“Op ’t eerste lezen we:  
 
Tree binnen wereldling, zet in mijn kluis u neder, 
Peins daar in d’eenzaamheid op ’s werelds wisselend lot, 
En roept u plicht en post voorts in die wereld weder 
Voer dan het denkbeeld mee: ook daar verzelt mij God. 
 
Het tweede versje herinnert aan de rust en vrede, die in dit eenzame oord heerschen, terwijl het 
tevens er op wijst hoe kort en broos een menschenleven is. Het derde vertelt van het hooge 
genot, dat den vrome in Gods schoone natuur wacht. Voor de wereldlingen echter is hier geen 
blijvende plaats. Op het vierde bord lezen we: 
 
Ga wereldingen heen 
Voor u is hier geen rust gelegen 
De kluiz’naar blijft alleen 
En schenkt u zijnen zegen”.  
 
In een artikel uit het Nieuws van de Dag van 16 juni 1890 wordt het tweede versje geciteerd: 
 
“Een diepe rust en vree heerscht immer in dees’ oorden; 
Geen woest getier, geen twist, gelach of ijdel woorden, 
Denk, denk o! mensch, hoe kort van duur, hoe zwak, hoe broos gij zijt, 
Dees’ stille hut is aan dat somber denkbeeld toegewijd”.69  
 
De kluizenaarshut is op 2 juli 1937 afgebrand en niet meer heropgebouwd.70 
 
Uit de diverse 19e en 20e-eeuwse beschrijvingen van landgoed Olterterp blijkt dat de aanleg tot 
aan W.O. II intact aanwezig bleef en ook door de Algemeene Friesche Levensverzekering-
Maatschappij onderhouden werd. Het park was een geliefd uitstapje en werd hoog gewaardeerd. 
De Nederlandsche Tramweg Maatschappij verkocht in de zomermaanden speciale 
gezelschapsbiljetten voor een dagtochtje naar Beetsterzwaag-Olterterp.71 Tuinman Harmsma 
noemt in 1936 dat er in sommige jaren wel 14.000 wandelkaarten werden verkocht.72 De heer 
Herwig die in het tijdschrift Buiten zijn bezoek aan Olterterp beschrijft in 1927 noteerde: “Bij 
onzen tocht door den Woudstreek zagen we in Olterterp wel een dozijn autobussen staan. We 
gelooven niet, dat die allen een vasten dienst op het aardige dorpje onderhouden, doch op mooie 
dagen gezelschapstochten naar het hartje der Woudstreek organiseeren”.73 
 
De financiële crisis in de jaren ’30 en de opening van de Afsluitdijk, die maakte dat voor 
dagtripjes vanuit Friesland de kust bij Bergen en Schoorl binnen handbereik lagen, maakten dat 
het bezoek aan Olterterp en het toerisme in deze omgeving sterk terugliep. In W.O. II werd door 
de bezetters flink hout gekapt in de Olterterper bossen. Na de oorlog liep de toeristische 
aandacht voor het parklandschap van Olterterp nog verder terug. De tramlijnen Heerenveen-
Gorredijk en Drachten-Heerenveen werden in respectievelijk 1947 en 1948 buiten gebruik 
gesteld.  

Groote Vijver met het eerst “Huisje met de Beelden” voor de nieuwbouw eind 19e eeuw. 

Een deel van de na het overlijden van douairière Boelens van Lynden-van Borcharen, 
eigenaresse van de buitenplaats Lyndenstein, in 1864 aan de familie Van Boelens 
geschonken twaalf tuinbeelden. Enkele van deze beelden werden tegen de zichtgevel van de 
tuinmanswoning geplaatst. 
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De hermitage aan de zuidzijde van de Grote Vijver omstreeks 1922 na de verbouwing. Coll. Fries Foto 
Zicht over de Grote Vijver op de hermitage. Begin 20e eeuw. Coll. Stichting In Arcadië. 

De hermitage bij de Grote Vijver voor 
de verbouwing. Aquarel Piet van der 
Hem, 1902. Collectie Fries Museum, 
1902. 
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De boswachterswoning in 1939. Coll. Tresoar AC 618. 



64 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                            21 juli 2017 



65 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                    21 juli 2017    

3. ACTUELE SITUATIE; BESCHRIJVING EN WAARDERING 
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De waterpartij ten noorden van de Schaapsdrift, deze is recent hersteld met als doel het verbeteren van de ecologische waarden. 
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In het voorgaande hoofdstuk is inzicht ontstaan in de ruimtelijke structuur, opbouw en 
gelaagdheid van de actuele situatie. Het tuinhistorisch onderzoek bestaat uit een presentatie van 
de feitelijke gegevens. Een belangrijk deel van deze gegevens zijn waarnemingen binnen het 
object van onderzoek zelf. Andere gegevens bestaan uit kaartmateriaal, oude foto’s, 
beschrijvingen, luchtfoto’s en relevante archivalia. Door gegevens uit verschillende bronnen met 
elkaar te vergelijken zijn conclusies getrokken over de aanleg- en gebruiksgeschiedenis en wordt 
hiervan een interpretatie gegeven.  
 
Uit het historisch onderzoek naar de tuingeschiedenis en de wijzigingen per periode valt af te 
leiden welke onderdelen en aspecten uit verschillende fasen in het object van onderzoek bewaard 
zijn gebleven. Hieruit is in principe ook de relatieve betekenis van deze onderdelen voor het 
historisch karakter van de totale aanleg vast te stellen. Dit werkt door in de waardestelling. 
Bewaarde onderdelen en aspecten uit aanlegfasen in het verleden kunnen een hoge, een 
positieve en een indifferente monumentwaarde hebben: 
• Hoge tuinhistorische waarde: van cruciaal belang voor de structuur en/of de betekenis van 

de aanleg; 
• Positieve tuinhistorische waarde: van belang voor de structuur en/of betekenis van de 

aanleg; 
• Indifferente tuinhistorische waarde: van relatief weinig belang voor de structuur en/of 

betekenis van de aanleg.  
 
Wat waarde bepalend is, is dat de structuur en essentie van het element aanwezig zijn. De staat 
van onderhoud staat los van deze waardering. 
Hoe hoger de waardering van de tuinhistorische waarden, des te beter moeten het nut en de 
noodzaak van een interventie onderbouwd worden. 
 
Voor de tuinhistorische waardestelling is de tuinaanleg als geheel opgedeeld in vijf deelgebieden. 
Dit betreft:  
1. Huispark bij het hoofdhuis (It Fryske Gea);  
2. Grote Bospark (a.s.r.);  
3. Heidehuizen (a.s.r.); 
4. Weilanden (a.s.r.); 
5. Overige terreindelen (derden).  
 
De onderstaande waardestelling is onafhankelijk en objectief en dus toetsbaar, verifieerbaar en 
reproduceerbaar. ‘Onafhankelijk’ wil in dit verband zeggen dat de waardestelling alleen op de tuin
- en cultuurhistorische waarden is gebaseerd, los van de staat van onderhoud, 
gebruikersbelangen, eventuele ontwerpoverwegingen en financiële aspecten.  
 

In het voorliggende hoofdstuk wordt de actuele situatie van de tuin- en parkaanleg van landgoed 
Olterterp beschreven en gewaardeerd. Eerst wordt het landgoed als geheel behandeld. Daarna 
volgt de beschrijving en waardering voor de bovengenoemde deelgebieden. Voor het deelgebied 
‘Overige terreindelen’ worden de cultuurhistorische belangrijke elementen voor de tuin- en 
parkaanleg van landgoed Olterterp in het kort omschreven zonder waardestelling.  
Bewaard gebleven onderdelen en aspecten uit het verleden kunnen een hoge, een positieve en 
een indifferente monumentwaarde hebben. Het is niet altijd zo dat geldt hoe ouder de 
onderdelen en aspecten, hoe hoger de monumentwaarden. De waardestelling is uitgevoerd tot 
op het niveau van deelgebieden. Deze zijn getoetst aan de hand van de criteria gaafheid 
(authenticiteit) en zeldzaamheid.  
 
Uit de systematische beschrijving van de opeenvolgende wijzigingen op landgoed Olterterp per 
ontwikkelingsperiode valt af te leiden welke onderdelen en aspecten uit verschillende fasen in het 
object van onderzoek in de actuele situatie bewaard zijn gebleven. Hieruit is in principe ook de 
relatieve betekenis van deze onderdelen voor het historisch karakter van de totale aanleg vast te 
stellen. Dit werkt door in de waardestelling van de actuele situatie.  
 
De waardestelling heeft een beperkte geldigheidsduur. Waarden zijn niet statisch en kunnen in 
de loop van de tijd veranderen als gevolg van nieuwe inzichten en gewijzigde omstandigheden. 
Immers, vergelijkingen met referentieobjecten, vergelijkingen met resultaten uit eerder 
onderzoek, en maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden de waardestelling. De waardestelling 
is zuiver gebaseerd op de bestaande situatie. De waarde van verdwenen onderdelen of 
verdwenen gebouwen kan namelijk op geen enkele wijze getoetst of geverifieerd worden.  
 
De tuinhistorische waardestelling voor het gehele plangebied en de genoemde deelgebieden 
betreft een interne waardestelling. Een contextuele waardestelling waarbij de vergelijking 
gemaakt wordt met andere soortgelijke objecten behoort niet tot het voorliggende project. 
Belangrijke elementen van een interne waardestelling zijn:  

• De context: de stedenbouwkundige of landschappelijke situering;  

• Het idee achter het ontwerp;  

• De vorm, onderliggende structuren;  

• De samenhang tussen aanleg en gebouwde elementen;  

• De gebruikte materialen en beplanting en de afwerking;  

• De bouwkundige elementen (gebouwen, bruggen, tuinsieraden etc.);  

• Andere historische aspecten.  
 

3.1 Werkmethode 
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Opname van de actuele situatie van landgoed Olterterp. 
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3.2.2 Terreininrichting 
 
Het studiegebied is onderdeel van het landgoederengebied Beetsterzwaag / Olterterp. Dit 
landgoederengebied kenmerkt zich door zijn bosrijke omgeving in de open polders van Friesland 
en bestaat uit een nagenoeg aaneengesloten reeks van historische landgoederen. Landgoed 
Olterterp is het omvangrijkste landgoed in het gehele gebied. In het voorliggende hoofdstuk 
wordt de actuele ruimtelijke opbouw en structuur van landgoed Olterterp beschreven. 
 
In de actuele situatie zijn vijf deelgebieden te onderscheiden met specifiek eigen ruimtelijke 
identiteit en typerende kenmerken: 
1. Huispark bij het hoofdhuis (It Fryske Gea) 
2. Grote Bospark (a.s.r.) 
3. Heidehuizen (a.s.r.) 
4. Weilanden (a.s.r.) 
5. Overige terreindelen (derden) 
 
Het eigendom van landgoed Olterterp is in de actuele situatie verdeeld over verschillende 
eigenaren. Bij de omschrijving van de actuele situatie wordt de nadruk gelegd op de terreinen 
van It Fryske Gea en a.s.r. Aan de hand van het eigendom van deze twee organisaties zijn de 
deelgebieden ingedeeld op basis van hun ruimtelijke identiteit en typerende kenmerken. Twee 
deelgebieden bestaan uit verschillende gebieden over het landgoed verspreid, dit zijn ‘Weilanden’ 
en ‘Overige terreindelen”. Het deelgebied ‘Weilanden’ bestaat uit diverse gebieden in het gehele 
landgoed, deze gebieden zijn geclusterd op basis van het overeenkomstige gebruik. Onder 
‘Overige terreindelen’ worden de gebieden die tot het landgoed behoren maar niet binnen het 
eigendom vallen van It Fryske Gea en a.s.r. globaal omschreven. 
Ieder deelgebied is beschreven aan de hand van verschillende structuurelementen: typering, 
bebouwing, wegen en paden, water, beplantingen. Ook worden per deelgebied de specifieke 
bijzonderheden beschreven. 
 

3.2.1 Landgoed als geheel 
 
Historische ontwikkeling  
 
Vanaf de late 10e eeuw wordt het beekdal van Beetsterzwaag en Olterterp ontgonnen vanuit het 
Koningsdiep in noordelijke richting waardoor het huidige ontginningslandschap met zijn 
kenmerkende zathenstructuur en tussenliggende reden is ontstaan. In de 17e eeuw vestigt de 
familie Van Boelens zich in Beetsterzwaag en breidt haar grondgebied hier gestaag uit. 
 
In 1782 komt een groot deel van het Van Boelensbezit in Olterterp in handen van Ambrosius Ayso 
van Boelens (1766-1834). Via erfenissen van zijn grootmoeders familie Lycklama à Nijeholt en 
aankopen verwerft hij een aaneengesloten gebeid dat vrijwel geheel Olterterp beslaat. In 1792 
bouwt Ambrosius een landhuis te midden van zijn gronden aan de hoofdreed (de huidige 
Slotlaan) door het gebied waarmee feitelijk landgoed Olterterp wordt gesticht. 
 
Bij het huis wordt een tuin- en parkaanleg in vroege landschapsstijl tussen de Van Harinxmaweg 
en de Achterwei aangelegd. Het grote omringende landgoed dat bestond uit lagergelegen 
hooilanden langs het Koningsdiep (gaastlanden), uitgestrekte schrale heide gronden (voormalige 
ontginningen) en akkers op de hoger gelegen gronden bij de Achterwei en Van Harinxmaweg 
wordt door hem in de jaren hierna herontgonnen tot akkers, weiden, bospercelen en parkaanleg 
waarbij bestaande elementen als de gehuchten Heidehuizen en Olterterp, oude veescharen, 
vennen en een oude begraafplaats (Âldhôf) worden geïntegreerd in de aanleg. 
 
Dit landschap wordt aangekleed met lanen, tot vijvers vergraven vennen, vaarten, slingerpaden 
en vermaaksarchitectuur als hermitages, grotten, rustieke bruggen en dergelijke. Deze aanleg is 
grotendeels voor 1827 al tot stand gekomen. In een tijdsbestek van 41 jaar creëert Ambrosius 
een enorm parklandschap naar zijn eigen ideaalbeeld van de “bezielde schepping” waar plaats is 
voor nut (landbouw, veeteelt, veenwinning), natuur en vermaak. Vanaf de vroege 19e eeuw tot in 
de eerste decennia van de 20e eeuw vormde landgoed Olterterp een druk bezocht en geliefd 
parklandschap. Vanaf de jaren ’30 van de 20e eeuw loopt het toerisme snel terug. 
 
Na de dood van Ambrosius in 1834 wordt hij (en later zijn gezin) te midden van zijn gecreëerde 
landschap begraven op de door hem in 1827 aangelegde familiebegraafplaats de Âldhôf.  
In 1907 wordt het landhuis vervangen door het huidige landhuis. 
 
Het landgoed omvat in het eerste kwart van de 20e eeuw nog 692 hectare waarbij ook onder 
latere generaties nog grote heideontginningen hebben plaatsgevonden. Na de dood van Joanna 
Francina Sandberg van Boelens in 1927 wordt het landgoed volgens haar testament 
ondergebracht in de Annette van Boelensstichting. In 1934 kan deze stichting haar financiële 
verplichtingen niet meer voldoen en komt het landgoed in handen van de Algemeene Friesche 
Levensverzekerking Maatschappij.  
 
Vanaf 1934 versobert de aanleg sterk en vanaf de tweede helft 20e eeuw wordt het landgoed snel 
kleiner door verkopen van stukken van het grondgebied en onroerend goed. Zo wordt in 1991 
wordt het huis met omringend huispark verkocht aan het Fryske Gea, de tuinmanswoning aan 
een particulier en het Achterbos wordt verkocht aan het naastgelegen Harinxmastate. In 1993 
worden de heidevelden en bospercelen ten zuiden van de Poostweg verkocht aan een particulier. 
Recent is nog aan het Koningsdiep een boerderij met weilanden en bospercelen verkocht waarop 
een nieuw landgoed is gesticht. 

3.2 Historische ontwikkeling en actuele situatie 
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Overzicht van de verschillende eigenaren van landgoed Olterterp. 
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Deelgebieden van landgoed Olterterp: 1. Huispark (It Fryske Gea), 2. Grote Bospark (a.s.r.), 3. Heidehuizen (a.s.r.), 4. Weilanden (a.s.r.) en 5. Overige terreindelen (derden) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Het deelgebied Huispark. 
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3.2.3 Huispark bij het hoofdhuis (It Fryske Gea) 
 

Historische ontwikkeling 
 
In 1792 sticht Ambrosius Ayso van Boelens op een locatie, waar voorheen geen bebouwing was, 
langs een van de hoofdreden door het gebied het landhuis “Slot Boelens”. Direct ten zuidwesten 
van het huis wordt een koetshuis annex paardenstal gebouwd. Op de zathe ten zuidwesten 
hiervan wordt een nieuwe boerderij gebouwd. Voor die tijd had de familie een heren- of 
jachtkamer in Olterterp die aangebouwd was aan een boerderij (nu het Witte Huis). 
 
Het huis wordt ontsloten door de bestaande hoofdreed, die beplant wordt als laan en de naam 
Slotlaan krijgt. De laan heeft aan weerszijden van de Van Harinxmaweg een halfcirkelvormige 
entree. Voor het huis wordt een parkaanleg in vroege landschapsstijl met vijverpartij aangelegd. 
De compositie van de aanleg voor het huis is zodanig dat deze een zicht vormt op de aanleg bij 
de Kleine Vijver aan de overzijde van de Van Harinxmaweg. De aanleg bij de Kleine Vijver 
vormde een hoofdmoment in de aanleg vanuit het huis en vice versa. De vrijkomende grond 
wordt gebruikt om het terrein aan weerszijden van de langgerekte slingervijver van een lichte 
terreinaccidentatie te voorzien en voor de aanleg van een heuveltje aan de weg met tuinkoepel. 
Onbekend is wie deze aanleg heeft ontworpen. Direct achter het huis wordt een boomgaard 
aangelegd en op de zathe ten noorden van het huis (huidige bosje) wordt een moestuin 
aangelegd. 
 
Tussen 1848 en 1855 wordt de aanleg in landschapsstijl voor het huis aangepast. Hierbij is de 
smalle slingervijver vervangen door brede vijver. De nieuwe vijver ligt dichter bij het huis dan de 
oorspronkelijke vijver. De aanleg krijgt hierbij zijn huidige vorm. Onbekend is wie deze 
veranderingen in de aanleg heeft ontworpen. Alleen langs de Van Harinxmaweg blijft een klein 
restant van de vijver bewaard dat samen met de bermsloot een tweede bescheiden vijverpartij 
vormt. In 1869 bestelt Gerrit Vlaskamp sierbeplanting voor het park namens de familie Van 
Boelens, mogelijk was hij ook rond 1850 betrokken bij de veranderingen.  
 
In 1907 wordt het oude huis Olterterp en het koetshuis afgebroken en vervangen door het 
huidige huis, een nieuw koetshuis (mogelijk met een oudere kern) en het ketelhuis. In 
samenhang hiermee zal de toegangsweg in de Slotlaan in noordelijke richting verlegd zijn naar 
zijn huidige tracé, waarmee de Slotlaan als weg in onbruik is geraakt. Tegelijkertijd is de 
boomgaard achter het huis omgevormd tot moestuin omzoomd door een beukenhaag. De 
oorspronkelijke moestuin (op de locatie van het huidige bosje) op de zathe ten noorden van het 
huis zal in deze periode zijn beplant. 
 
In 1941 is de Van Harinxmaweg verbreed. Hierbij zijn de halfcirkelvormige entrees in de Slotlaan 
aan weerszijden van de Van Harinxmaweg verloren gegaan. Tevens is toen het bergje aan de 
weg deels afgegraven en de tuinkoepel geamoveerd. 
 
In 1991 is Huize Olterterp verkocht aan het Fryske Gea. Het huis is toen gerestaureerd en de 
toegangsweg wederom verlegd. Sinds 1991 ligt de toegangsweg, in dat jaar als laan (beuk) 
beplant, in het boekehiem ten noorden van de toegangsweg uit 1907. De voorrijlus bij de 
hoofdentree van het huis is hierbij verdwenen. Tevens is in deze periode de parkeerplaats (in 
2003 vergroot naar zijn huidige omvang) aangelegd. Achter het huis is de moestuin in 1992 naar 
plannen van de Heidemaatschappij een natuurtuin met poel/moeras aangelegd. In 2003 is het 
terrein van het Fryske Gea uitgebreid met de weilanden en een reed aan de noordzijde van Huize 
Olterterp. 
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Het Huispark gezien vanaf de overzijde van de Van Harinxmaweg.  
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Typering 
 
Dit deelgebied bestaat uit drie door sloten omgeven percelen, deze percelen zijn op te delen in 
acht gebiedsdelen:  
1. Parkaanleg in landschapsstijl; 
2. Voormalige moestuin; 
3. Boekehiem / oprit; 
4. Voormalige Slotlaan; 
5. Bos; 
6. Weiland 1; 
7. Achterwei (weg); 
8. Weiland 2. 
 
Het zuidelijkste perceel met het hoofdhuis bestaat uit de eerste vijf gebiedsdelen. Kenmerkend 
voor dit perceel is dan ook het sterk wisselende landschap. Aan de oostzijde van het hoofdhuis 
ligt een parkaanleg in landschapsstijl met een langgerekte en slingerde waterpartij met aan 
weerszijden statige solitaire bomen. Vanaf het hoofdhuis loopt een zichtas over de Van 
Harinxmaweg naar de Kleine Vijver. Aan de oostzijde van het hoofdhuis ligt de voormalige 
moestuin. Deze tuin is na de aanleg van de ecologische waterpartij in 1992 beheerd als 
natuurterrein. In de verwilderde borders zijn de sierheesters nog herkenbaar. Langs deze twee 
delen loopt van oost naar west de voormalige Slotlaan. Enkele oude beuken en eiken zijn een 
restant van deze historische laan. Aan de noordzijde van deze voormalige laan liggen de 
gebiedsdelen boekehiem / oprit en het bos.  
 
De parkaanleg wordt gekenmerkt door lichte glooiingen, maar ook door wallen en heuvels. Zo 
loopt langs de sloot aan de noordzijde van het perceel een lage wal (circa 35 cm hoog ten 
opzichte van het maaiveld). Deze wal is een onderdeel van de voormalige boekehiem. Langs de 
Van Harinxmaweg ligt een heuvel van circa drie meter hoog ten opzichte van het maaiveld. In 
het verruigde bos achter het hoofdhuis liggen enkele heuveltjes in het landschap.  

Borden bij de oprit van het huispark. 

1. 

2. 3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

De acht gebiedsdelen van het Huispark. 
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Op de linkerpagina: 
Linksboven: het hoofdhuis gezien vanuit de parkaanleg 
in landschapsstijl. Richting het huis loopt een onverhard 
wandelpad.  
 
Linksonder: de achterzijde van het hoofdhuis kijkende 
richting het koetshuis. Rechts van het koetshuis staat 
een houten schuur. Vanaf de voordeur gaat de klinker 
verharding over in een strook asfalt.  
 
Rechtsboven: de noordzijde van het hoofdhuis met de 
hoofdingang.  
 
Rechtsonder: de zuidzijde van het hoofdhuis met zicht 
op het ketelhuis met daarachter het koetshuis. Ook is de 
brug zichtbaar op deze foto.  
 
Op de rechterpagina: 
Boven: de huidige oprit in asfalt richting de 
parkeerplaats.  
 
Onder: de ingang voor wandelaars aan de westzijde van 
dit deelgebied. Dit wandelpad loopt door de voormalige 
Slotlaan. 
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Bebouwing 
 
In dit gebied staan de volgende gebouwen: 
• Hoofdhuis (bj. 1907), onderdeel van Rijksmonument complexnr. 513167; 

• Koets- en ketelhuis (bj. 1907), onderdeel van Rijksmonument complexnr. 51316; 

• Een houten schuur aan de achterzijde van het koetshuis (bj. onbekend). 
 
Overige inrichtingselementen: 

• Een toegangspoort, twee stenen pilaren met een houten slagboom, aan het begin van de 
oprit; 

• Twee borden met het logo van It Fryske Gea aan het begin van de oprit; 

• Langs de oprit en langs het klinkerpad richting het hoofdhuis staan enkele bolderarmaturen; 

• Een plattelandshek aan het einde van de voormalige Slotlaan aan de westzijde langs de weg; 

• Fietsenrekken op het ronde pleintje bij de ingang van het hoofdhuis; 

• Enkele (picknick)banken bij het hoofdhuis; 

• Een pomp aan de westzijde van de voormalige Slotlaan; 

• Diverse putten verspreid over het perceel van het hoofdhuis; 

• Een beeld op de heuvel bij de Van Harinxmaweg genaamd ‘Wanneer de maan het landschap 
verandert, huilen de wolven’ van Anne Woudwijk. Dit beeld is een driedelig monument dat 
Olterterp via het Ketliker Skar verbindt met de Lendevallei; 

• Ooievaarspaal in weiland 1; 

• Hekwerk rondom de beide weilanden. 
 
 

Wegen en paden 
 
Op het terrein van It Fryske Gea loopt de openbare weg Achterwei. Deze weg van 
puinverharding ligt tussen de twee weilanden in. Hij ontsluit de twee weilanden, de kerk en 
diverse woningen. 
 
Het perceel met het hoofdhuis wordt aan drie zijden ontsloten, voor wandelaars aan de westzijde 
van de voormalige Slotlaan en aan de zuidzijde bij het ketelhuis. Voor autoverkeer aan de 
oostzijde aan de Van Harinxmaweg via de oprit. De geasfalteerde oprit met een toplaag van 
grind voor autoverkeer eindigt in een parkeerplaats voor circa 30 auto’s. Deze parkeerplaats is 
gelegd in betonklinkerkeien in elleboogsverband.  
Rondom het hoofdhuis liggen verschillende verhardingstypen: 

• Gebakken klinkers in diverse verbanden met een betonnen opsluitband: een halve cirkel bij 
de ingang van het hoofdhuis aan de noordzijde met aansluitend drie paden richting de 
voormalige moestuin, de parkaanleg in landschapsstijl en de parkeerplaats; 

• Gebakken klinkers met een drie-rijige opsluiting van gebakken klinkers, beide in 
halfsteensverband: Enkele paden tussen het hoofdhuis en het koets- en het ketelhuis richting 
de brug; 

• Asfaltverharding met toplaag van grind: een strook aan de westzijde van het hoofdhuis bij de 
voormalige moestuin; 

• Grind: aan de noord- en zuidzijde van het hoofdhuis tussen de verharde paden en het 
gebouw; 

• Oude betontegels: aan de oostzijde van het hoofdhuis in de vorm van een terras; 

• Onverharde paden: de diverse wandelpaden in de parkaanleg in landschapsstijl en een 
wandelpad door de eikenlaan (de voormalige Slotlaan) aan de westzijde van het perceel. De 
wandelpaden in de parkaanleg in landschapsstijl hebben een toplaag van leem. 
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De slingerende vijver in parkaanleg in landschapsstijl gezien vanaf de tweede verdieping. In de verte is zicht op de Kleine Vijver in het Grote Bospark. 
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Water 
 
In dit deelgebied liggen enkele sloten en drie waterpartijen. De sloten liggen rondom de drie 
percelen van It Fryske Gea. De drie waterpartijen liggen nabij het hoofdhuis. In de voormalige 
moestuin ligt een waterpartij (aangelegd in 1992) met een inrichting gericht op natuurwaarden. 
De vijver heeft een natuurlijk oeverprofiel waarbij de vijverbodem geleidelijk overgaat in het 
maaiveld. De oevers en de vijver zelf zijn rijkelijk begroeid met diverse waterplanten. In de vijver 
broeden diverse insecten en amfibieën, waaronder de ringslang. 
In de parkaanleg in landschapsstijl liggen twee waterpartijen. De grootste waterpartij heeft een 
slingerende vorm met een historisch oeverprofiel dat oorspronkelijk beschoeid was. In de actuele 
situatie is echter weinig oevererosie te zien. Het talud gaat met een bolling geleidelijk over in het 
maaiveld. De beschoeiing ontbreekt momenteel. Langs de waterrand groeien varens. De tweede 
waterpartij is kleiner en ligt langs de Van Harinxmaweg. Het is feitelijk een bewust tot vijver 
vergraven bermsloot. Het water heeft een bol liggend talud dat overgaat in het maaiveld.  

De waterpartij in de voormalige moestuin gezien van de eerste verdieping. De verbreden bermsloot langs de Van Harinxmaweg. 
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Linksboven: zicht op het hoofdhuis met de slingerende 
waterpartij op de voorgrond.  
 
Linksonder: de heuvel met een slingerende pad naar 
boven.  
 
Rechtsboven: zicht op de parkaanleg aan de zuidzijde 
van het park.  
 
Rechtsonder: zicht vanaf de theekoepel richting het 
hoofdhuis. Op deze foto is goed zichtbaar aan de 
boomkronen dat diverse bomen aan het aftakelen zijn.  
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Beplantingen 
 
Het gebied van It Fryske Gea bestaat uit acht gebiedsdelen, deze worden hieronder beschreven. 
In 2017 is er door Copijn (tuin- en landschapsarchitecten, boomspecialisten, advies, groenaanleg 
en beheer) te Utrecht een onderzoek gedaan naar de levensverwachting van de bomen in de 
parkaanleg bij het hoofdhuis. In dit onderzoek worden diverse bomen aangewezen die in de 
komende 5 of 10 jaar gekapt moeten worden. In de onderstaande tekst wordt dit onderzoek 
aangehaald. 
 
Parkaanleg in landschapsstijl  
De parkaanleg voor het hoofdhuis wordt gekenmerkt door de statige solitaire bomen en de 
waterpartij die in het glooiende landschap zijn gesitueerd. De waterpartij ligt in de as tussen het 
hoofdhuis en de Kleine Vijver aan de overzijde van de Van Harinxmaweg in het bospark. Deze 
zichtas wordt versterkt door de solitaire bomen die aan weerszijden zijn geplaatst. Ook de groep 
Rhododendrons aan de zuidzijde van de as bij de doorgaande weg zorgt voor een kader van 
deze zichtas. Echter deze struik begint het zicht langzaam te ontnemen door zijn formaat. De 
zuidzijde van het terrein wordt afgesloten met een dichte haag van diverse (wintergroene) 
heesters.  
In de parkaanleg zal het kappen van de bomen het meeste opvallen. Bijna de helft van de 
bomen moet in de komende 10 jaar gekapt worden. Er zijn nagenoeg geen bomen aangeplant 
ter vervanging van deze bomen waardoor een onevenwichtig bomenbestand is ontstaan. Dit 
betekend dat indien het oude bomenbestand door ziekte / ouderdom / veiligheid worden gekapt 
de impact van deze ingrepen enorm zijn.  
 
Voormalige moestuin 
De aanleg achter het hoofdhuis bestaat uit een uitgegroeide beukenhaag aan drie zijdes langs de 
rand met aan de binnenzijde verboste en uitgegroeide borders. In de kern ligt een in 1992 
aangelegde vijver ten midden van een grasveld. Langs de randen van het perceel aan de noord-, 
oost- en westzijde staat een sterk uitgegroeide beukenhaag die de voormalige moestuin 
omzoomde. Aan de noordzijde zijn deze beuken zodanig uitgegroeid dat ze de statige eiken in de 
voormalige Slotlaan verdrukken. De borders van deze tuin bestaan uit sterk uitgegroeide 
(wintergroene) sierheesters, enkele naaldbomen aan de westzijde van de tuin en enkele bomen 
met een sierwaarde. Verder vindt er een sterke verbossing plaats in de borders. Bijzondere 
elementen zijn de cirkel van beuken achter het koetshuis aan de zuidzijde en de solitaire 
tulpenboom in de westkant van de tuin. 
 
De voormalige Slotlaan en het boekehiem / oprit 
Deze twee gebieden zijn door recente gebeurtenissen van functie gewisseld. In het boekehiem 
(letterlijk beukenerf: beukenplantage in gras) is in 1992 de huidige oprit gelegd waardoor de 
Slotlaan zijn functie verloor. De historische structuren van deze twee elementen zijn nog 
aanwezig, maar de beleving in het terrein is grotendeels verdwenen. 
 

Het gebied boekehiem / oprit bestaat uit de plantage beuken op de wal aan de noordzijde en de 
laan van jonge beuken aan weerszijden van de oprijlaan die eindigt in een parkeerplaats. De 
oude bomen op de wal maken deel uit van de voormalige boekehiem, echter door hun leeftijd 
staat een groot deel op de lijst om in de komende 5 jaar gekapt te worden. De jonge beukenlaan 
aan weerszijden van de oprijlaan verkeert in redelijke conditie. De bomen zijn in de jeugdfase 
onregelmatig en te weinig gesnoeid waardoor deze nu een onregelmatige habitus hebben. 
Rond de parkeerplaats staan heestergroepen van voornamelijk Rhododendrons om de auto’s te 
maskeren vanuit het park. Langs het halfronde plein bij de entree van het hoofdhuis staat een 
haag. 
 
De Slotlaan bestaat uit twee delen; de eikenlaan in het westen en de beukenlaan vermengd met 
solitaire bomen in het oosten. De eikenlaan biedt wandelaars toegang tot de parkaanleg vanaf de 
westzijde. Deze bomen takelen echter in snel tempo af. Dit komt mede door de leeftijd van de 
bomen, maar ook door de uitgegroeide beukenhaag van de voormalige moestuin. Twee bomen 
in deze laan moeten in de komende 10 jaar gekapt worden.  
Het deel aan de oostzijde bestaat uit diverse oude, en enkele jonge, solitaire bomen. Enkele van 
deze bomen maken deel uit van de voormalige oprijlaan. Van deze solitaire bomen staat 1/3 op 
de lijst om in de komende 10 jaar gekapt te worden. Net naast de as van de voormalige Slotlaan 
is in 2010 een etagelinde geplant. Fryslân heeft deze boom ontvangen bij de uitverkiezing als 
mooiste provincie van Nederland en heeft boom aan It Fryske Gea geschonken bij haar 80-jarig 
jubileum. 
 
Bos 
Het kleine stuk bos ten noorden van het hoofdhuis heeft een verruigde beplanting. Het perceel 
bestaat uit enkele oude bomen die in slechte conditie verkeren (voornamelijk op de wal aan de 
noordzijde), veel opschot en doodhout. In het bos wordt incidenteel snoeihout neer gelegd bij 
wijze van takkenrillen. Dit gebiedsdeel heeft een rommelige uitstraling. 
 
De twee weilanden en de Achterwei 
Tussen de weilanden in loopt de Achterwei. Deze weg heeft aan beide zijden een bomenrij van 
voornamelijk eiken. De weilanden bestaan uit kruidenrijk grasland en worden omzoomd door 
sloten. Aan de oostzijde van de weilanden staan enkele uitgegroeide elzen en berken.  
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Linksboven: zicht op het hoofdhuis vanaf de achterkant van de waterpartij in de voormalige moestuin.  
 
Linksonder: de tulpenboom geplaatst in sierheesters, rechts staan de naaldbomen die de achterburen uit het 
zichtonttrekken.  
 
Rechtsboven: de doorgeschoten beukenhaag.  



83 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                    21 juli 2017    

Linksboven: links staat de 
heestergroep die de 
parkeerplaats uit het zicht 
onttrekt. Door de bomen 
heen is de voormalige 
Slotlaan nog zichtbaar. 
Rechts staat de etagelinde.  
 
Linksonder: zicht op de 
eikenlaan in het verlengde 
van de voormalige Slotlaan. 
Links van de laan staat de 
doorgeschoten beukenhaag, 
rechts is het bosje zichtbaar.  
 
Rechtsboven: op de wal aan 
de rechterkant staan nog 
resterende beuken van de 
boekehiem, links zijn de 
huidige laanbomen zichtbaar 
van de oprit.  
 
Rechtsonder: een oud ras 
narcissen tussen het dode 
hout in het bos. 
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Het deelgebied Grote Bospark. 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 
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3.2.4 Grote Bospark (a.s.r.) 
 

Historische ontwikkeling 
 

Vanaf de late 10e eeuw wordt het beekdal van Beetsterzwaag en Olterterp ontgonnen vanuit het 
Koningsdiep in noordelijke richting waardoor het ontginningslandschap met zijn kenmerkende 
zathen en tussenliggende reden is ontstaan. Het terrein van het Grote Bospark bestond in de 
tweede helft van de 18e eeuw uit lagergelegen hooilanden langs het Koningsdiep (gaastlanden), 
uitgestrekte schrale heidegronden (voormalige ontginningen) tot aan de Van Harinxmaweg.  
 
In 1782 komt een groot deel van het Van Boelensbezit in Olterterp in handen van Ambrosius 
Ayso van Boelens (1766-1834). Via erfenissen van zijn grootmoeders familie Lycklama à Nijeholt 
en aankopen verwerft hij een aaneengesloten gebied dat vrijwel geheel Olterterp beslaat. In 
1792 bouwt Ambrosius een landhuis te midden van zijn gronden aan de hoofdreed (de huidige 
Slotlaan) door het gebied waarmee feitelijk landgoed Olterterp wordt gesticht. 
 
Het gebied tussen de Van Harinxmaweg en het Koningsdiep wordt door hem in de jaren hierna 
herontgonnen tot akkers, weiden, bospercelen en parkaanleg waarbij bestaande elementen als 
de gehuchten Heidehuizen en Olterterp, oude veescharen, vennen en een oude begraafplaats 
(Aldhof) worden geïntegreerd in een parklandschap. Bestaande wegen en reden worden 
aangeplant als lanen en nieuwe lanen worden aangelegd. Ambrosius was een bevlogen 
vernieuwer die zeer geïnteresseerd was in landbouwhervormingen en ontginningen. Hij 
experimenteerde hier met nieuwe methodes die een duurzamer gebruik van de gronden 
voorstonden in plaats van roofbouw. In een periode van 41 jaar creëerde hij hier een 
grootschalige omvorming van woeste gronden naar het huidige landschap waarbij zich te midden 
van de productiebossen diverse onderdelen bevinden waar het sier- en vermaaksaspect als 
parkaanleg de boventoon voeren.  
 
De Slotlaan is de oudste en belangrijkste weg in het Grote Bospark dat samen met een uitgebreid 
lanenstelsel de parkonderdelen in dit gebied met elkaar verbond en de productiebossen ontsloot. 
Voor 1827 laat Ambrosius voor eigen rekening vaarten graven. zoals de Olterterpervaart, die 
aansloot op de vaarten naar Drachten en Ureterp om zodoende efficiënt en goedkoop hout, turf 
en landbouwproducten te kunnen transporteren. Hiertoe werden in dezelfde periode ook de Oude 
Wijk, Heidehuisterwijk, Nieuwe Wijk en de Slingerwijk aangelegd en verbonden met de 
Olterterpervaart. De Slingerwijk werd, zoals de naam al aangeeft, als een slingerende beek door 
een groot deel van het Grote Bospark aangelegd. Langs de beek werd een wandelpad aangelegd. 
De verlenging van de Oude Wijk naar de Oene Heldsdobbe is na 1827 aangelegd. 
 
Nabij het huis werd vermoedelijk gelijktijdig met de aanleg van het huispark een ven vergraven 
tot de Kleine Vijver met eilanden en een geaccidenteerde oeverlijn, een heuvel in het zicht vanuit 
het huis, slingerpaden, een hermitage met grot, bankjes en de boomgroep de “12 Apostelen”. De 
aanleg bij de Kleine Vijver vormde een hoofdmoment in de aanleg vanuit het huis en vice versa. 
Het zicht vanuit het huis over de weide op het heuveltje bij de Kleine Vijver was aangekleed met 
een solitaire boom in het weiland en enkele uit de bosrand stekende boomgroepen langs de het 
weiland. De Kleine Vijver was bereikbaar via de tuinmanswoning met een rustiek hekwerk en 
vanaf de Slotlaan via de Beppekelder. Deze aanleg is in ieder geval voor 1827 tot stand gekomen 
en vermoedelijk al in 1792 in samenhang met het huispark. Onbekend is wie deze aanleg heeft 
ontworpen. In 1912 werd de tuinmanswoning vervangen door de huidige tuinmanswoning naar 
ontwerp van de architect Jan Wils. Met de verkoop van de woning eind 20e eeuw werd de entree 
via de tuinmanswoning naar de Kleine Vijver opgeheven. De Beppekelder is al in de eerste helft 
van de 20e eeuw in onbruik geraakt als entree vanaf de Slotlaan. In de tweede helft van de 20e 
eeuw is de aanleg bij de Kleine Vijver sterk verwaarloosd geraakt. Recent is de boomgroep de 
“12 Apostelen” herplant, is de Kleine Vijver uitgebaggerd en zijn paden hersteld. 

De aanleg bij de Grote Vijver werd eveneens voor 1827 gerealiseerd en bestond uit een 
uitgeveend ven dat werd herschapen tot een vijver met eilanden omgeven door een uitgebreid 
net van slingerpaden. Aan de ene zijde van de Grote Vijver werd een hermitage met grot 
gebouwd en aan de andere zijde de geornamenteerde tuinmanswoning “het Huisje met de 
Beelden”. Eind 19e eeuw is deze tuinmanswoning geheel vernieuwd. Voor 1931 is de 
tuinmanswoning afgebroken. Ter vervanging van deze woning is voor 1931 een 
boswachterswoning gebouwd binnen de omwalling van een voormalige veeschaar. De hermitage 
is in 1937 afgebrand en niet meer herbouwd. In de tweede helft van de 20e eeuw is de aanleg bij 
de Grote Vijver sterk verwaarloosd geraakt. Recent is een kunstwandeling langs de Grote Vijver 
gecreëerd en is het omlopende pad hersteld. 
 
 

Typering 
 
Het Grote Bospark beslaat een groot deel van het landgoed Olterterp en is opgebouwd uit 
diverse elementen. Zo zijn er verschillende waterpartijen en -lopen, bomenlanen, restanten van 
historische tuinelementen en een netwerk van fiets- en wandelpaden. Kenmerkend voor het 
gebied is een reliëf dat voornamelijk bestaat uit rabatten, voormalige veescharen en restanten 
van de historische parkaanleg. De rabatten zijn het meest herkenbaar in het noordwestelijke deel 
bij de Moldobbe. In het gebied zijn ook twee voormalige veescharen rudimentair aanwezig, aan 
de zuid- en aan de oostzijde van de Grote Vijver. De veeschaar aan de oostzijde is in de eerste 
helft 20e eeuw ingebruik genomen als huiserf bij de boswachterswoning. Ook restanten van 
historische tuinelementen zijn zichtbaar in het landschap. Bijvoorbeeld de ingang van de 
Beppekelder aan de Slotlaan in de vorm van een onderbreking van de wal, de verhoging in het 
terrein waar het huisje met de beelden stond, etc. En als laatste de speling in het reliëf in 
samenwerking met de parkaanleg, wat sterk naar voren komt bij de Kleine Vijver. Door de hoge 
natuurlijke oevers van de eilanden en de oeverranden in afwisseling met hoge koppen langs de 
rand worden zichtlijnen over de vijver en door de bomen gecreëerd. 
 
 

Bebouwing 
 
Dit deelgebied kenmerkt zich door de vele verdwenen gebouwde elementen in de historische 
parkaanleg. Deze gebouwen waren attractiepunten voor bezoekers. Ook was er een 
dienstwoning. Deze verdwenen gebouwen zijn als volgt: 
1. Het huisje Arm en Rijk met een grot als entree bij de Kleine Vijver; 
2. De Beppekelder, ten oosten van de Kleine Vijver; 
3. Het Huis met de Beelden ten noorden van de Grote Vijver; 
4. De kluizenaarshut of hermitage met een grot als entree ten zuiden van de Grote Vijver; 
5. Een dienstwoning, de voormalige boswachterswoning ten oosten van de Grote Vijver. De 

locatie van de boswachterswoning is nog zichtbaar in het landschap door de kavelsloot, een 
wal aan de zuidzijde een uitgegroeide beukenhaag en een rododendronstruik. 

 
Overige inrichtingselementen: 
• Enkele houten toegangshekken met de vermelding ‘Olterterp – Lauswolt’ en een bord met de 

vermelding van eigendom en de gedragsregels voor bezoekers; 

• Diverse vormen van routing (paddenstoelen / wegwijzers / etc.); 

• Een moderne metalen brug bij de Grote Vijver; 

• Betonnen bruggen bij de Kleine Vijver; 

• Een houten brug bij het Witte Huis; 

• Diverse duikers door het gehele terrein; 

• Diverse banken. 
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Linksboven: de locatie van de voormalige boswachterswoning. Het perceel wordt grotendeel omgeven met 
wallen, links is een uitgegroeide beukenhaag te zien. Rechts staat een sterk uitgegroeide Rhododendron. 
Linksonder: het perceel van de voormalige boswachterswoning is nog grotendeels open. 
Rechtsboven: de grondwal aan de zuidzijde van het perceel van de voormalige boswachterswoning.  
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Links de beuken die de ingang van de voormalige Beppekelder markeren. Rechts is te ingang door de wal nog 
zichtbaar. 
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Linkerpagina, linksboven: de Heidehuzen richting de 
Poostweg.  
 
Linksonder: Heidehuzen richting de boerderijen. Rechts 
is nog net de boerderij Heydthuijsen te zien.  
 
Rechtsboven: verhard wandelpad / fietspad bij het 
begin van de Boksloot. Tussen de bomen door is de 
parkeerplaats van het Witte Huis te zien.  
 
Rechtsonder: de mountainbikeroute slingert hier tussen 
de bomen door. Deze foto is genomen bij één van de 
ruigtes ten oosten van de Grote Vijver.  
 
Rechterpagina, linksboven: het wandelpad richting de 
Grote Vijver in puinverharding. Op deze foto is ook de 
moderne brug zichtbaar over de ontwateringssloot van 
de Grote Vijver. 
 
Linksonder: een onverhard wandelpad richting de Grote 
Vijver vanaf het Witte Huis.  
 
Rechtsonder: de recent herstelde Slotlaan ter hoogte 
van de splitsing van de Heidehuisterlaan. In de 
samenstelling van de gebruikte materialen voor dit 
wandelpad is een te hoog percentage leem gebruikt. 
Hierdoor ontstaan er kuilen en grote plassen in de 
nattere periodes. 
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Wegen en paden 
 
In dit deelgebied lopen verschillende typen wegen, fiets- en wandelpaden: 

• Autoweg in asfalt: de weg Heidehuzen loopt vanaf de Poostweg in het zuiden richting het 
noorden, om te vervolgen richting het oosten om de vlek Heidehuizen te ontsluiten; 

• Fiets- en wandelpaden in asfalt: de weg Heidehuizen loopt in het noorden door als fietspad 
tot Boerenbedrog. Vanaf daar loopt het pad zonder naam door tot aan het Witte Huis; 

• Onverhard mountainbikepad: op enkele punten in het gebied loopt een route voor 
mountainbikers; 

• Verharde wandelpaden met grof puin als toplaag: rond de Grote Vijver zijn recent de paden 
aangelegd als onderdeel van de wandelroute ‘Als bomen konden spreken’; 

• Onverharde wandelpaden: door het gebied heen liggen diverse onverharde wandelpaden. De 
paden hebben een natuurlijke zanderige ondergrond op de hogere delen of een 
humusachtige bosondergrond op de lagere delen. Enkele paden, onder andere de Slotlaan, 
zijn recent omgespit. In dit proces is op enkele punten leem naar boven gekomen. 

 
Enkele lanen in het deelgebied spelen een grote rol in de parkaanleg en vormen de hoofdpaden 
die de verschillende onderdelen van de parkaanleg met elkaar verbinden. Deze lanen zijn breder 
dan de overige wandelpaden en beplant met laanbomen. Het gaat hierbij om de Slotlaan, 
Heidehuisterlaan en de Lijklaan. Deze lanen vormen ook belangrijke zichtassen in het gebied. 
 
In dit deelgebied ligt één parkeerplaats bij het Witte Huis. Deze parkeerplaats wordt ook gebruikt 
door recreanten voor het landgoed. 
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De Grote Vijver vanaf het wandelpad aan de zuidzijde. In de vijver zijn twee eilanden zichtbaar die begroeid 
zijn met enkele bomen.  

Naast de Grote Vijver ligt de waterpartij Boerenbedrog en heeft moerasachtige oevers met een klein eilandje in 
het midden. Deze foto is gemaakt vanaf de bank aan de noordzijde. 

De Kleine Vijver met zicht op de eilandjes. Goed zichtbaar zijn de hoge koppen en de stijlen oevers die deze 
waterpartij kenmerken.  

De Moldobbe, deze waterpartij heeft een natuurlijke uitstraling en is door zijn rietkragen slecht tot weinig be-
leefbaar vanaf het wandelpad.  
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Water 
 
Het water speelt een belangrijke rol in dit deelgebied. Diverse waterpartijen, sloten en natte 
rabatten liggen door het gebied verspreid. Het gebied kent zes waterpartijen:  
• Grote Vijver. Deze waterpartij was één van de hoogtepunten in de historische parkaanleg. 

Als centraal punt, waar de wandelpaden bijeen komen, heeft dit water nu nog deze functie. 
De waterpartij wordt gekenmerkt door de drie eilandjes in het open water en de natuurlijke 
oever. In 2015 is de waterpartij uitgebaggerd; 

• Boerenbedrog. Deze waterpartij ligt net te noorden van de Grote Vijver. Dit water is goed 
ontsloten en heeft een natuurlijkere uitstraling. In het midden ligt één eilandje en de 
natuurlijke oevers worden deels gevormd door riet. De waterpartij is goed beleefbaar en het 
tactisch geplaatste bankje zorgt voor een prachtig uitzicht; 

• Moldobbe. Deze waterpartij ligt midden in een bosperceel. De waterpartij zelf is niet 
zichtbaar vanaf het wandelpad, maar de locatie is herkenbaar door de randbeplantingen. Het 
water heeft brede rietkragen en een eiland; 

• Kleine Vijver. Deze waterpartij maakt deel uit van de zichtas vanuit het hoofdhuis. Rondom 
deze waterpartij waren in de historische parkaanleg diverse tuinsieraden. De Kleine Vijver is 
in 2015 hersteld waardoor de hoge niet beschoeide oevers en de drie kleine en één groot 
eiland sterk afsteken in de bosrijke omgeving; 

• Twee waterpartijen zonder naam.  
 
Deze waterpartijen spelen een grote rol in het gebied qua natuurbeleving, als onderdeel van de 
historische parkaanleg en voor de ecologie. Dankzij recent herstel en onderhoud zijn alle drie 
deze punten sterk verbeterd.  
 
Twee sloten in het gebied maken deel uit van de historische parkaanleg van dit deelgebied. Dit 
zijn de Olterterpervaart en de Slingerwijk / Boksloot. De Olterterpervaart loopt vanaf het Witte 
Huis naar de Koningsdiep. Bij het Witte Huis begon de vaart oorspronkelijk in een haven die in 
de actuele situatie is verdwenen. Vanuit dit haventje waren de Grote Vijver en Boerenbedrog 
bereikbaar, via de Slingersloot / Boksloot, voor roeibootjes. In de huidige vorm functioneert de 
vaart meer als bermsloot en heeft deze functie als zodanig verloren mede door de ruige 
oeverbeplanting van heesters en opschot. In de vaart is de voormalige zwaaikom voor schepen 
nog herkenbaar aanwezig. De vaart is vanaf de Âldhôf slecht beleefbaar.  
De Slingerwijk / Boksloot loopt vanaf de Grote Vijver en Boerenbedrog naar de Olterterpervaart. 
Langs deze sloot loopt een wandelpad / mountainbikepad. Het water in de sloot staat vrij laag en 
op enkele punten staat er dichte beplanting tussen het pad en de sloot waardoor deze slecht 
beleefbaar is.  
 
Door het gehele gebied liggen sloten om het gebied te ontwateren. Aan de noordzijde is het 
gebied iets lagergelegen en om deze reden ook natter. Dit is te zien in de beplantingsvormen 
maar ook in het rabattengebied ten oosten van de Moldobbe waar water in de geulen staat.  

Ten oosten van de Grote Vijver ligt een waterpartij zonder naam. Deze waterpartij is slecht zichtbaar vanaf de 
Heidehuisterlaan en ligt midden in een veld van ruige kruiden.  

Ten noorden van de schaapdrift ligt de tweede waterpartij zonder naam. Deze waterpartij ligt langs een wan-
delpad en is recent herstelt. 



92 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                            21 juli 2017 

Een van de vele sloten op het landgoed. 
Deze sloot ligt langs de Slotlaan ter 
hoogte van de Kleine Vijver.  

Het bosgebied bij de Moldobbe. Dit gebied kenmerkt zich door de rabatten echter is het zo nat dat monumentale beuken 
omvallen.  
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De Olterterpervaart langs de Âldhôf. 



94 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                            21 juli 2017 

1.1 1.2 2. 

6. 7. 8. 

3. 4. 5. 
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Beplantingen 
 
De beplantingen in dit deelgebied bestaan uit diverse lanen, verschillende typen bos en enkele 
open vlaktes in de vorm van kapvlaktes. De lanen in het gebied benadrukken de structuurlijnen 
en zichtlijnen in dit uitgestrekte bos. Dit deelgebied kent de volgende lanen: 
1. Kooilaan: het westelijke deel vanaf de Van Harinxmaweg bestaat uit een dubbele rij eiken 

met een verdwenen wandelpad, de eiken zijn niet in een laanstructuur aangeplant (afb. 1.1). 
Vanaf het dwarspad (pad vanaf de Slotlaan naar de Poostweg) loopt een pad langs de 
laanstructuur. Deze laanstructuur bestaat uit een enkele rij oude/monumentale beukenlaan 
aan één zijde met een afstand van circa 6 meter (afb. 1.2). Het laatste stuk richting de 
Slotlaan is recent herplant; 

2. Slotlaan: een beukenlaan aan beide zijde van het pad met een afstand van circa 5 meter. 
Deze laan is recent herplant; 

3. Heidehuisterlaan: aan de zijde van de Slotlaan is aan beide zijde van het pad een beukenlaan 
recent herplant met een afstand van circa 5 meter. Aan de zijde van Heidehuizen zijn vier 
rijen monumentale beuken zichtbaar, deze staan aan één zijde van het pad. Uit deze rijen 
zijn echter diverse bomen, vermoedelijk door ouderdom, uitgevallen. De laanstructuur is 
hierdoor aangetast; 

4. Pad tussen de Slotlaan en de Heidehuisterlaan: dit pad is aan beide zijde recent herplant met 
beuken met een afstand van circa 5 meter; 

5. Pad vanaf de Heidehuisterlaan richting Boerenbedrog: langs dit pad staat aan één zijde een 
monumentale beukenrij aangeplant met een afstand van circa 6 meter; 

6. In het bos ten zuiden van Boerenbedrog: in het bos staan twee rijen monumentale beuken in 
laanverband, met een afstand van 9 meter. Tussen deze rijen ligt geen wandelpad; 

7. Lijklaan: vier rijen monumentale beuken. De binnenste rijen staan langs het wandelpad en de 
buitenste rijen langs de greppels die aan weerszijde van het pad liggen. De rijen zijn met een 
afstand van circa 12 meter aangeplant. Door uitval van diverse bomen is de laanstructuur 
aangetast; 

8. Fietspad tussen Heidehuizen en Boerenbedrog: aan weerszijden van het fiets- en wandelpad 
staat een rij beuken met een afstand van circa 5 meter. 

 
In dit deelgebied komen verschillende typen bos voor die elkaar afwisselen op de diverse 
percelen. Hierdoor ontstaat een zeer afwisselend beeld. De bostypen zijn als volgt te 
omschrijven: productie naaldbos met bomen van een gelijkwaardige leeftijd; gemengd bos met 
naald- en loofbomen met bomen van een sterk wisselende leeftijd; jonge ruigte met elzen en 
berken met als tegenhanger de oude loofbossen als hallen bestaande uit eiken en beuken. De 
oude loofbossen komen alleen voor in de kern van het landgoed, het gebied tussen de Grote 
Vijver en Heidehuizen. Deze bossen hebben echter één overeenkomst: de onderbeplanting is 
verdwenen. Ondanks de percelen waar de leeftijd van de bomen sterk verschilt ontstaat hierdoor 
een soort hallen-effect dat slechts wordt onderbroken door de naaldbossen en de kapvlaktes met 
ruige kruiden en heide.  
 
In dit deelgebied staan slechts enkele solitaire bomen. Een van deze bomen staat naast de 
zichtas tussen het hoofdhuis en de Kleine Vijver in op het weiland. Deze boom is bij het recente 
herstel van de Kleine Vijver herplant. Twee andere oude bomen (linden) staan op de locatie van 
het voormalige Huis met de Beelden bij de Grote Vijver. Een van deze bomen is nu onderdeel 
van de wandeling ‘Als bomen konden spreken’. 
 
In dit deelgebied komen enkele kapvlaktes voor. Deze vlaktes zijn slecht groeiende bospercelen 
en worden in eenmaal gekapt om ruimte te creëren voor verjonging. De vlakte komen voor ten 
westen van de Moldobbe, twee vlaktes te midden van het bos tussen Heidehuizen en de Slotlaan 
en rond de waterpartij ten zuiden van de Grote Vijver. Deze ruigtes bestaan voornamelijk uit ruig 
gras en jong opschot. 

De solitaire boom bij de Kleine Vijver, de boom steekt slecht af tegen de achterliggende bomen. 

De twee lindes bij het voormalige huisje met de 
beelden. Een van de lindes is gebruikt voor de 
wandeling ‘Als bomen konden spreken’. 
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1. Een jong productiebos dat nog niet gedund is.  
2. Productiebos met ondergroei. 
3. Gemengd bos met naald- en loofbomen bij de Kleine Vijver.  
4. De toppen van een gemengd bos waarbij een grote diversiteit aan 

loof- en naaldboom soorten zichtbaar is.  
5. Het oude loofbos bij de Grote Vijver.  
6. Een kapvlakte met overstaande naaldbomen en kleine berken.  
7. Een jong ruig bos van elzen en berken.  

1. 3. 

5. 7. 

2. 4. 6. 
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Bijzonderheden 
 
In dit deelgebied staan enkele bijzondere (solitaire) bomen uit de historische parkaanleg 
Bijzondere (solitaire) bomen zijn de Siamese Tweeling ten oosten van de Kleine Vijver en de “12 
Apostelen” naast de Kleine Vijver. De Siamese Tweeling betreft twee beuken die met elkaar 
verbonden zijn, deze bomen staan langs de Slotlaan. De “12 Apostelen” zijn in 2016 herplant en 
vormen het einde van de zichtas vanuit het hoofdhuis. Deze bomen en boomgroep waren in de 
historische parkaanleg één van de attractiepunten voor bezoekers.  
Een nieuw element is een bijzonder kunstproject, het wandelpad ‘Als bomen konden spreken’. 
Deze wandeling door het park doet diverse bomen aan waar oude Friese volksvertellingen als 
uitgezaagde figuren zichtbaar zijn in de stam. Ook de routing is aangegeven door middel van een 
hand die in de stam is uitgezaagd.  
 

Deze foto’s laat de Siamese 
Tweeling zien. De bovenstaande 
foto is gemaakt op 29-01-2016, 
de rechter foto is recenter van 25
-04-2017. Dat deze bomen 
aftakelen en aan het einde van 
hun levenscyclus zitten is 
duidelijk.  

Na een historisch onderzoek zijn de “12 Apostelen” in 2016 herplant. Voordat de oorspronkelijke bomen werden 
gekapt is een gemiddelde uitgerekend van de diameter van de cirkel. Op dit gemiddelde van 2.81meter is de 
huidige bomencirkel ingeplant. 
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Het deelgebied Heidehuizen. 
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3.2.5 Heidehuizen (a.s.r.) 
 

Historische ontwikkeling 
 
De locatie van het buurtschap Heidehuizen staat op 17e-eeuwse kaarten weergegeven als 
“waterige heide”. Vermoedelijk is Heidehuizen een herontginning uit de tweede helft van de 17e 
eeuw. Op de kaart van Schotanus uit 1718 staat Heidehuizen voor het eerst als nederzetting te 
midden van een verkaveling afgebeeld omgeven door een brede beplante wal aan de noordzijde. 
In 1780 legateert Ayso van Boelens aan zijn zoon “de drie onderhoorige boereplaatzen in de 
Heidhuizen”.  
 
Onder Ambrosius van Boelens wordt de buurtschap Heidehuizen geïntegreerd in het grote 
gecomponeerde parklandschap. Hiertoe is vóór 1827 de Heidehuisterlaan aangelegd, die zo 
georiënteerd werd dat deze gericht was (en is) op de gevel van een van zijn eigen 
pachtboerderijen (Heidehuizen 2). De aanleg van deze laan in combinatie met de aanleg van de 
Laan achter Heidehuizen, eveneens voor 1827, maakte een rondwandeling mogelijk om deze 
buurtschap. Vanaf daar werd een slingerpad aangelegd in de oorspronkelijke singel die 
Heidehuizen omgaf, zodat geheel Heidehuizen als tafereel in de parkwandeling betrokken werd. 
 
In de loop van de 20e eeuw zijn twee van de boerderijen van Heidehuizen verkocht. De 
omliggende gronden en een boerderij behoren nog wel tot het landgoed. 
 
 

Typering 
 
Het deelgebied Heidehuizen ligt in het noordoosten van het landgoed en bestaat uit de straat 
Heidehuzen met drie boerderijen en overige opstallen. Het gebied bestaat voornamelijk uit 
weilanden, op de wal in het noorden liggen bossen. Het terrein bij de boerderijen ligt het hoogste 
met een laagte in de omgeving van de Oene Heidsdobbe (circa 1,5 meter lager). Vanaf de weg 
Heidehuzen loopt het maaiveld langzaam af richting de Koningsdiep. 
 
 

Bebouwing 
 
Langs de weg Heidehuzen staan een drietal boerderijen met stallen en overige bouwwerken.  
 
Overige inrichtingselementen: 

• Diverse vormen van routing (paddenstoelen / wegwijzers / etc.); 

• Een brug over de Koningsdiep; 

• Diverse afzetdraden van twee wegen; 

• Hekwerken en draadwerken t.b.v. het boerenbedrijf; 

• Enkele banken. 
 

Boven: de boerderij met daarom heen (o.a. 
rechts) diverse opstallen.  
De oprit op de voorgrond is van een nieuwe 
boerderij dit op het moment wordt gebouwd.  
 
Linksonder: een geïmproviseerd bankje langs 
het fietspad bij het verbindingskanaal.  
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Linksboven: de laan van de geasfalteerde 
Heidehuzen. Links van deze laan, voor Heidehuzen 
5, staat een kleine eikenplantage in gras. 
 
Linksonder: het onverharde pad ten noorden van 
Heidehuzen. Op enkele kavels langs dit pad liggen 
wallen, zo ook op het perceel aan de linkerzijde.  
 
Boven: het onverharde pad ter hoogte van 
Boerenbedrog. De toegang is doormiddel van 
prikkeldraad geïmproviseerd afgezet voor de 
wandelaar.  
 

Rechtsboven: het fietspad richting het 
Verbindingskanaal met aan de rechterzijde de 
onverharde weg die de oostelijke weilanden 
ontsluit. Links van het fietspad is recent afgezet 
hakhout zichtbaar van elzen en berken.  
 
Rechtsonder: het fietspad langs het 
Verbindingskanaal (rechterzijde). Het kanaal wordt 
aan het zicht onttrokken door de opgaande 
vegetatie. Aan de linkerzijde van het fietspad is het 
bos recent geveld met een kapvlakte met enkele 
overstaanders (zaadbomen) als resultaat.  
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Wegen en paden 
 
In dit deelgebied lopen verschillende typen wegen, fiets- en wandelpaden: 

• Autoweg in asfalt: de weg Heidehuzen die het dorpje Heidehuizen ontsluit; 

• Onverharde wegen: in dit gebied liggen diverse onverharde wegen. Aan de zuidoostzijde van 
het fietspad richting de Koningsdiep loopt een onverharde weg ter ontsluiting van de daar 
liggende weilanden. Ook lopen er onverharde wegen tussen Heidehuzen en het bos in het 
noorden, en vanaf deze weg richting Boerenbedrog. Vanaf deze parallelweg van Heidehuzen 
worden ook de noordelijk gelegen weilanden ontsloten. Deze laatste twee wegen zijn niet 
toegankelijk voor de recreant omdat dit bos een rustgebied voor dieren is.  

• De weg vanaf Boerenbedrog richting Oene Hedsdobbe: dit pad wordt voornamelijk gebruikt 
ten behoeve van de jachthut bij de Oene Hedsdobbe en voor onderhoud; 

• Fietspad in asfalt: aan het einde van de Heidehuzen gaat de weg over in een fietspad naar / 
langs en over de Koningsdiep leidt. 

 
 

Water 
 
In dit gebied liggen twee waterpartijen en diverse sloten. De waterpartijen, de Oene Hedsdobbe 
en Kooibosk, liggen in het westen in de bosgebieden en zijn nagenoeg onbereikbaar. De Oene 
Hedsdobbe bestaat uit een dikke rietkraag met open water en een eilandje. Het Kooibosk was 
onbereikbaar. 
 
Door het gehele gebied liggen sloten om het gebied te ontwateren. De weilanden aan de 
zuidzijde liggen lager en zijn natter.  
 
 

Beplantingen 
 
De beplantingen in dit gebied bestaat uit enkele solitaire bomen, laanbomen, verschillende 
bostypen, weilanden en ruigtes. De solitaire bomen beperken zich tot enkele bomen in de 
weilanden en een perceel van eiken in plantageverband bij Heidehuzen 5.  
In het gebied komen drie wegen voor met laanbeplanting / bomenrijen. Bij Heidehuzen staat aan 
weerszijden van de weg een eikenlaan met een plantafstand van ongeveer vijf meter. De 
beleving van deze laan is redelijk, op enkele punten zijn meerdere bomen weggevallen. Langs de 
onverharde wegen, haaks en parallel op de Heidehuzen, hebben aan beide zijden bomenrijen. 
Deze rijen hebben geen strak stramien van aanplant en bestaan ook niet uit een éénduidige 
soort. Wel staan ze beide zodanig regelmatig inplant dat ze als laan worden beleefd.  
 
In het gebied komen enkele verschillende bosgebieden voor. Het gebied aan de noordzijde van 
Heidehuizen is een loofbos met een redelijk eenduidige leeftijdsklasse. Tussen Heidehuizen en 
Koningsdiep wisselen de bostypen elkaar af. Het perceel aan de noordzijde van het fietspad is 
enkele jaren geleden kaalgekapt op enkele loofbomen na. Dit gebied bestaat nu uit jong opschot 
met enkele oude loofbomen. Hierna volgt een ruime strook van loofbos aan beide zijden van het 
fietspad met een redelijk eenduidige leeftijdsklassen. Het laatste perceel aan de noordzijde van 
het fietspad is vrij recent kaalgekapt op enkele naaldbomen na. Dit gebied is nu sterkt verruigt. 
Langs de Koningsdiep staat een dichte begroeiing van heesters en loofbomen. Het kanaal is, op 
enkele doorkijkjes na, niet beleefbaar vanaf het fietspad.  
 
De rest van het deelgebied bestaat uit weilanden / graslanden die gedeeltelijk begraasd worden 
door koeien en schapen. 
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Linksboven: het loofbos met enkele naaldbomen aan de noordzijde van het deelgebied.  
Linksonder: de waterpartij Oene Hedsdobbe met een dikke rietkraag. 
Boven: nieuwsgierige koeien in het weiland achter Heidehuzen 5. De bouwkavel is met oranjelinten afgezet. 
Rechts: een van de weilanden in dit deelgebied, deze foto is gemaakt aan de oostzijde.  
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Het deelgebied weilanden. 
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3.2.6 Weilanden (a.s.r.) 
 
Historische ontwikkeling 
 
De weilanden langs het Koningsdiep betreffen eeuwenoude hooilanden die te nat waren voor 
begrazing maar waar van oudsher gehooid werd. De hogergelegen weilanden langs de Van 
Harinxmaweg ten zuiden van Huize Olterterp waren in 1827 nog in gebruik als bouwland en zijn 
hierna omgezet weiland. De weilanden ten noorden en noordoosten van Huize Olterterp kenden 
tot in ieder geval 1827 een divers gebruik. Slechts enkele percelen w aren al in gebruik als 
weiland. Het gros was beplant als bos of betrof, voornamelijk in het Bovenland, nog onontgonnen 
heide. De weilanden direct gelegen langs de Heidehuisterwijk en de Oude Wijk zijn heide-
ontginningen die samenhangen met de aanleg van beide watergangen. Het gehele weidegebied 
tussen beide wijken betrof in 1827 nog heide en is pas later ontwaterd en ontgonnen.  
 
 

Typering 
 
Over het gehele landgoed heen verspreid liggen diverse weilanden die eigendom zijn van a.s.r.. 
Deze weilanden liggen voornamelijk aan de oostzijde bij Koningsdiep, aan de noordzijde in de 
omgeving van de begraafplaats van de familie Van Boelens en rondom het hoofdhuis. 
 
 

Bebouwing 
 
In dit deelgebied staat één boerderij, Âldhôf 2, met enkele opstallen. Een van deze opstallen, de 
ligstal, staat precies op de zichtas van de Lijklaan richting de begraafplaats.  
 
 

Wegen en paden 
 
Er liggen geen openbare wegen in dit deelgebied.  
 
 

Water 
 
In dit gebied ligt de Olterterpervaart en diverse sloten. De Olterterpervaart maakt deel uit van de 
historische parkaanleg van het landgoed en loopt tussen het Witte Huis en de Koningsdiep. In de 
huidige vorm functioneert de vaart meer als bermsloot en heeft deze functie als zodanig verloren 
mede door de ruige oeverbeplanting van heesters en opschot. De vaart is vanaf de Âldhôf slecht 
beleefbaar.  
 
Door het gehele gebied liggen sloten om het gebied te ontwateren.  
 
 

Beplantingen 
 
Dit deelgebied bestaat voornamelijk uit weilanden / graslanden die in enkele gevallen begraasd 
worden door koeien. Langs de vaart staat aan beide zijden sterke verruiging in de vorm van 
heesters. Op twee percelen aan de noordzijde bestaan uit natte verruigde elzenbossen.  
 

Boven: de boerderij 
aan de Âldhôf die valt 
onder het bezit van 
a.s.r. Links van de 
boerderij ligt de 
begraafplaats van de 
familie Van Boelens.  
 
Links: de ligstal aan 
de achterzijde van de 
boerderij. Deze foto is 
genomen vanaf het 
eindpunt van de 
Lijklaan in de actuele 
situatie. Rechts achter 
de ligstal zijn de 
lindes van de 
begraafplaats 
zichtbaar.  
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De Olterterpervaart langs de Âldhôf. De vaart 
is over het algemeen goed beleefbaar. Op 
enkele punten is de vaart door opslag deels 
aan het oog onttrokken.  



107 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                    21 juli 2017    

De weilanden aan de 
noordzijde van Heidehuizen. 
Boven de kruinen van de 
bomen in de verte steken 
enkele lindes uit. Deze lindes 
horen bij de begraafplaats 
van de familie Van Boelens.  
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Het deelgebied overige terreindelen, de nummering op de kaart komt overeen met de tekst. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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3.2.7 Overige terreindelen (derden) 
 
Dit deelgebied bestaat uit de resterende onderdelen die buiten het eigendom van It Fryske Gea 
en a.s.r. vallen maar wel onderdeel zijn van de historische tuin- en parkaanleg van landgoed 
Olterterp. Deze gebieden zijn onderverdeeld in zes gebieden. Omdat deze gebieden gebied van 
het voorliggende project worden ze globaal beschreven. De nadruk ligt hierbij op functie die het 
gebied had in de historische tuin- en parkaanleg.  
 
 

Historische ontwikkeling 
 
Het landgoed was oorspronkelijk veel uitgestrekter. Tot het landgoed behoorde ook het dorp 
Olterterp, het Witte Huis en villa Mignon/ Frisia. Vanaf 1934 versobert de aanleg sterk en vanaf 
de tweede helft 20e eeuw wordt het landgoed gestaag kleiner door verkopen van stukken van het 
grondgebied en onroerend goederen zoals boerderijen en dienst- en arbeiderswoningen. Zo 
wordt in 1991 wordt het huis met omringend huispark verkocht aan het Fryske Gea, de 
tuinmanswoning aan een particulier en het Achterbos wordt verkocht aan het naastgelegen 
Harinxamastate. In 1993 worden de heidevelden en bospercelen ten zuiden van de Poostweg 
verkocht aan een particulier. Recent is nog aan het Koningsdiep een boerderij met weilanden en 
bospercelen verkocht waarop een nieuw landgoed is gesticht. 
 
De begraafplaats als onderdeel van dit deelgebied is voor 1827 gesticht door Ambrosius van 
Boelens op de locatie van het voormalige kerkhof Ald Hof van een verlaten buurtschap. Hiertoe 
liet hij de Lijklaan (deelgebied Grote Bospark) aanleggen die de Olterterper kerk met de 
begraafplaats verbond. Op de begraafplaats zijn tussen 1834 en 1889 Ambrosius en (een deel 
van) zijn familieleden begraven. Nabij het kerkhof in in de tweede helft van de 19e eeuw een 
boerderij gebouwd. De begraafplaats waar Ambrosius en zijn nazaten begraven liggen is sinds 
1927 in bezit van de Annette van Boelensstichting. In de 21e eeuw is het stallencomplex van de 
boerderij uitgebreid waardoor de Lijklaan geblokkeerd is geraakt als hoofdentree.  
 
 

1. Directe omgeving van het hoofdhuis met diverse boerderijen en de kerk 
 
Dit gebied bestaat uit het voormalige kerkepad van Olterterp, de dienstwoningen van landgoed 
Olterterp en moderne woningen. De twee belangrijkste gebouwen in dit gebied zijn de kerk en de 
tuinmanswoning. De kerk staat aan de noordzijde van het hoofdhuis en is deels door de familie 
Van Boelens gefinancierd.  
De tuinmanswoning staat aan de oostzijde van de Van Harinxmaweg. Langs de noordzijde van 
deze woningen liep een wandelpad, met uitkijkpunt, richting de Kleine Vijver. In de actuele 
situatie bestaat dit pad niet meer waarmee een deel van de historische parkaanleg en de 
beleving verloren is gegaan.  

Boven: zicht op de kerk met 
enkele huizen.  
 
Midden: de boerderij aan de 
noordzijde van het hoofdhuis.  
 
Onder: de tuinmanswoning 
gezien vanaf het heuveltje in 
de parkaanleg van het 
hoofdhuis. 
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2. Bosgebieden en weilanden ten westen van de Van Harinxmaweg 
 
Dit gebied bestaat voornamelijk uit weilanden en bospercelen. Tussen deze percelen door lopen 
enkele wandelpaden, twee verharde fietspaden in het noorden en de mountainbikeroute. Aan de 
westzijde liggen monumentale eikenlanen langs de Anne Rinseslaan.  
 
 

3. Het Witte Huis met weilanden / bouwland en bosperceel 
 
Het Witte Huis is van oudsher al een restaurant en een centraal startpunt voor recreatief bezoek 
aan het landgoed. In de historische parkaanleg was aan het einde van de Olterterpervaart een 
haventje voor roeiboten. In de actuele situatie heeft het Witte Huis nog steeds de functie als 
centraal startpunt, ook liggen er diverse folders met informatie over de omgeving. 
 
 

4. De begraafplaats van de familie Van Boelens 
 
Dit perceel is eigendom van de Annette van Boelenstichting. Deze begraafplaats is enkel te 
bereiken via de oprit van Althôf 2. De begraafplaats was oorspronkelijk toegankelijk door de 
Lijklaan, een weg met vier lanen vanaf het Witte Huis. Sinds de bouw van een ligstal bij Althôf 2 
is zowel deze verbinding als de zichtas onderbroken.  
Aan het begin van het terrein staat een metalen hekwerk met de initialen AVB. Midden op het 
perceel, op de heuvel, staat een metalen hekwerk in een rechthoek met één deurtje. In dit 
hekwerk liggen de graven van enkele familieleden, waaronder Ambrosius van Boelens (stichter 
van het landgoed). 

Linkerpagina, linksboven: de Anne 
Rinseslaan aan de westzijde van het 
landgoed.  
 
Linksonder: het fietspad richting de 
kerk en het Witte Huis. 
 
Rechtsboven: het Witte Huis aan de 
Van Harinxmaweg. Achter het huis ligt 
de parkeerplaats voor het restaurant 
en de omgeving.  
 
Rechtsonder: de weilanden en 
bouwlanden achter het Witte Huis.  
 
Rechterpagina, links: de diverse 
grafstenen van de familie Van Boelens.  
 
Rechtsboven: het zicht vanaf de heuvel 
van de begraafplaats richting de 
Lijklaan. Dit zicht wordt door 
beplantingen op dit perceel en de 
ligstal onderbroken.  
 
Rechtsonder: het toegangshek bij de 
boerderij met als detail de initialen van 
Ambrosius van Boelens.  
Als de koeien van de boer in het 
weiland staan is deze toegang echter 
onbereikbaar door hekwerken.  
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Linkerpagina, linksboven: de boerderij Heydthuijsen, deze 
boerderij staat aan het einde van de zichtas in de 
Heidehuisterlaan.  
 
Linksonder: het bord van het landgoed Myosotis horende 
bij het adres Poostweg 1.  
 
Rechtsboven: het hoofdhuis van landgoed Myosotis.  
 
Rechtsonder: zicht op Koningsdiep vanaf de brug van de 
Poostweg richting het noorden. Tussen de bomen door op 
de linker oever is het huis zichtbaar van het recent 
gestichte landgoed Myosotis. 
 
Rechterpagina, linksonder: Zicht op Koningsdiep vanaf de 
brug van de Poostweg richting het zuiden.  
 
Rechtsboven: een kapvlakte tussen de bospercelen.  
 
Rechtsonder: het weiland langs Koningsdiep.  
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5. Heidehuizen, resterende gebiedsdelen 
 
In dit gebied liggen twee boerderij met diverse opstallen. De voornaamste boerderij staat aan het 
begin van Heidehuizen, de boerderij Heydthuijsen. De boerderij ligt ook aan het einde van de 
Heidehuisterlaan en ligt als zodanig in de zichtas tussen Heidehuizen en de Grote Vijver.  
 
 

6. Bosgebied met een kapvlakte 
 
Dit gebied is niet toegankelijk voor recreanten en bestaat uit loofbossen met een kapvlakte. 
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De recent gebaggerde Grote Vijver met een restant van de oevervegetatie ten behoeve van libellen aan de oostzijde van de waterpartij. 
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In 2009 is door Bosgroepen een hydrologisch vooronderzoek gedaan met als doel om tot een 
herstel- en uitvoeringsplan te komen voor de natte heide, heischrale graslanden, vennen en 
veentjes en hun omgeving (‘EGM Hydrologisch vooronderzoek, Landgoed Olterterp-Lauswolt’). Dit 
voor het behoud en herstel van levensgemeenschappen. De belangrijkste resultaten en adviezen 
van dit onderzoek worden in deze paragraaf samengevat. 
 
 

Geologie 
 
Landgoed Olterterp ligt op de grens van de lage zandgronden en het laagveengebied van het 
Friese Lage Midden. In het zuiden ligt het beekdal van de Boorne, terwijl zicht in het noordoosten 
de voormalige hoogveenafgravingen met restveen bevinden.  
De belangrijkste laag van het Holoceen is het veen. Dit ligt een de Formatie van Boxtel, deze 
dekzanden zijn in de laatste ijstijd afgezet in de vorm van ruggen en koppen. Het dekzand rust 
op een circa 2 tot 6 meter dikke laag keileem die is gevormd in de Saale-ijstijd. Onder het 
keileem liggen de volgende lagen: Zand Formatie van Boxtel, Klei Formatie van Peelo, 
Rivierzanden Formatie Urk en Rivierzanden Formatie Appelscha. 
 
 

Bodem 
 
Het overgrote deel van de bodem van landgoed Olterterp bestaat uit Veldpodzolen in leemarm en 
zwak lemig, en in leemig fijn zand. Rond de oude bewoningskernen van Otlerterp en Heidehuizen 
in het oosten liggen laarpodzolen, dit cultuurdek is ongeveer 30 tot 40cm dik. De slenk van de 
Oene Hedsdobbe komt naar voren door de aanwezigheid van moerige gronden. In het dal van de 
Boorne liggen beekeerdgronden.  
 
 

Waterhuishouding 
 
Landgoed Olterterp wordt sterk ontwaterd door de diverse sloten die het gebied doorkruizen. 
Deze sloten liggen vaak enkele decimeters in de keileemlaag, of als het keileem dieper ligt zijn de 
sloten 1 tot 1,5 meter diep. Op de grens van het zand en keileem groeit de varen Dubbelloof 
(Blechum spicant). De sloten lopen over het algemeen in westelijke en noordwestelijke richting 
en wateren af op de Olterterpervaart.  
Het waterpeil wordt bepaald door het Wetterskip Fryslân, deze peilen zijn afgestemd op de 
omliggende landbouwpercelen. De gehandhaafde waterpeilen zorgen ervoor dat alleen in het 
voorjaar het grondwater tot aan het maaiveld komt. In de overig seizoenen komt het grondwater 
niet tot de bovenzijde van de keileemlaag wat, in combinatie met de vele sloten (veelal zonder 
stuwen), sterke drainage van het gebied tot gevolg heeft. Dit leidt tot verdroging van vennen en 
veentjes, maar ook het bos. 
 
Alle vennen, met uitzondering van het Oene Hedsdobbe en het Kooibosk, zijn zure vennen. Dat 
wil zeggen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater zuur is. Het Oene Hedsdobbe en het 
Kooibosk hebben (zwak) gebufferde wateren. Ook zijn alle vennen, op een veentje ten oosten 
van de Grote Vijver na, geëutrofieerd.  
 
 

Flora 
 
Vennetjes en veentjes: In het onderzoeksgebied liggen negen vennen. Het meest voorkomende 
vegetatie type is de Rompgemeenschap van Veelstengelige waterbies. Dit vegetatietype is 
relatief zeldzaam in Nederland en geeft aan dat regenwater overheerst als belangrijkste 
waterbron. In het vennetje ten oosten van de Grote Vijver en in het Kooibosk komt het 
vegetatietype Associatie van Vlottende bies, dit is een indicator van zacht water. In mindere 
mate komen de volgende associaties voor bij de vennetjes: Associatie van Moerasstruisgras en 
Zompzegge, Waterveenmos-associatie en Associatie van Veenmos en Snavelbies. 
 
Vochtige heide: De volgende vegetatietypen komen voor: op plagplekken en wildpaadjes de 
Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies, voornamelijk rond vennen en in slenken de 
Associatie van Gewone dophei, en in de vergraste vorm de rompgemeenschap van 
Pijpenstrootje.  
 
Droge heide en Heischraal grasland: Net als de vochtige heide komt de droge heide maar weinig 
voor. Slechts rond de hogere delen rond de grote vennen komt de Associatie van Struikhei en 
Stekelbrem voor.  
 
Naaldbos: De naaldbossen kenmerken zich door Lariks, Douglas en de Grove den met een slecht 
ontwikkelde kruidlaag.  
 
Loofbos: De loofbossen bestaan voornamelijk uit een Wintereiken-Beukenbos, met in kleine mate 
het Berken-Zomereikenbos. Door de oppervlakkige ligging van keileem onder het maaivelden de 
wissende grondwaterstanden in de zomer en winter worden beuken niet oud. Verder komen bij 
een aantal vennen in het oosten het type Wilgenbroekstruweel voor, en aan de oostzijde van het 
Kooibosk het type verdroogd Elzenbroek voor.  
 
Sloten en greppels: Twee noemenswaardige planten op dit landgoed zijn een relatief grote 
populatie Waterviolier in het oosten en Dubbelloof in het gehele gebied op de steile wanden van 
de sloten en walletjes. De sloten waar de Dubbelloof voorkomt zijn over het algemeen 1 tot 2 
meter diep.  
 
Analyse: De kenmerkende plantgemeenschappen voor natte zandlandschappen (natte heide, 
veentjes, en zuur en zwak gebufferde wateren) komen slechts in beperkte mate voor en zijn 
overwegend slecht tot matig ontwikkeld. Wel is de aanwezigheid van Associatie met Vlottende 
bies met vijf groeiplaatsen in Friesland een opvallende verschijning. Dit geldt overigens ook voor 
Nederland.  
Er kunnen de volgende maatregelen genomen worden ten behoeve van de kwaliteitsverbetering 
van de diverse vegetatietypen: 
• Het verbeteren van de hydrologische situatie: het terug dringen van verdroging en 

stabiliseren van het waterpeil in de vennen. Daarnaast moet voorkomen worden dat 
voedselrijk water in contact komt met de aanwezige vennen, dit geldt voornamelijk voor de 
vennen aan de oostzijde; 

• Terugzetten van de bosrand rondom de vennen: dit ter voorkoming van bladinval en 
schaduw. Ter aanvulling kan er geplagd worden ter bevordering van de heide; 

• De heidegebieden verbinden: door het verbinden van de heidegebieden bij de verschillende 
vennen kan er een uitwisseling van typische heide- en vensoorten plaatsvinden. Dit kan 
gezocht worden in bijvoorbeeld de aanwezige bospaden. 

3.3 Natuur en ecologie 
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Een kapvlakte met enkele overstaanders in het bosvak ten oosten van de Grote Vijver. De overstaanders dienen als zaadbron voor een nieuwe bosgeneratie. 
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Rode lijstsoorten in het onderzoeksgebied zijn: 

• Bruine snavelbies (Rhynchospora fusca); 

• Kleine veenbes (Oxycoccus palustris); 

• Kleine zonnedauw (Drosera intermedia); 

• Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia); 

• Vlottende bies (Scirpus fluitans); 

• Wateraardbei (Petentilla palustris); 

• Witte snavelbies (Rhynchospora alba). 
 
 

Fauna 
 
De volgende locaties zijn hiervoor onderzocht: Kooibosk, ven ten oosten van de Grote Vijver, 
Grote Vijver, Boerenbedrog, Oene Hedsdobbe en de Molsdobbe. Het onderzoek richt zich op de 
te herstellen wateren en heiden. Vanwege bovengenoemd doel zijn slechts de onderstaande 
diergroepen onderzocht. 
 
Reptielen en amfibieën: de volgende soorten zijn aangetroffen: Heikikker, Poelkikker, 
Bastaardkikker, Bruine kikker, Levendbarende hagedis en de Ringslag. De Ader is gezien in het 
nabij liggende Swarte Gaten. In het gebied liggen vele sloten met veel vis getuige de IJsvogel 
midden in de bossen. Het voorkomen van veel vis belemmert de ontwikkeling als 
voortplantingsbiotoop voor libellen en amfibieën.  
 
Dagvlinder: de volgende soorten zijn aangetroffen: Groot dikkopje, Klein koolwitje, Koevinkje, 
Bont zandoogje, Landkaartje en Icarusblauwtje. Deze soorten zijn landelijk zeer algemeen en 
weinig kritisch. Door het ontbreken van grootschaligere open biotopen van bijvoorbeeld natte 
heide en hoogveen ontbreken kritische vlindersoorten.  
 
Libellen: in het gebied zijn meer dan 30 soorten libellen gezien. De volgende libellen staan op de 
Rode Lijst: Tengere pantserjuffer, Glassnijder, Noordse glazenmaker en Noordse winterjuffer 
(Europees beschermd). De omstandigheden (waterkwaliteit en vegetatie) geven een goede 
indicatie van de voorkomende libelle soorten bij de vennen. 
 
Sprinkhanen: Belanghebbende sprinkhanen ontbreken. 
 
Analyse: Op het landgoed komen voornamelijk (bijzondere) libellen, reptielen en amfibieën voor. 
Echter het ontbreken van heidebiotopen zorgt voor het ontbreken van diverse soorten kritische 
dagvlinders en sprinkhanen.  
 
 

Naar herstel- en uitvoeringsplan 
 
In het toekomst plan “Groene parels aan een blauw snoer” wordt in gezet op het multifunctionele 
karakter van het landgoed met de functies bos/houtoogst, cultuurhistorie, recreatie en natuur. 
Uitgangspunt hierbij is het combineren van functies en indien gewenst zoneren. Zo zijn 
bijvoorbeeld de Grote en Kleine Vijver onlosmakelijk verbonden met de historie van het landgoed, 
bij de overige vennen kan gedacht worden aan een nadruk op natuur.  
 
 
 

Om een kwaliteitsverbetering voor natuur te kunnen realiseren zijn de volgende maatregelen 
noodzakelijk: 
• Het dempen van het eerste deel van de afvoersloten vanuit de vennen en veentjes voor het 

herstel van het grondwaterregime, d.w.z. dempen daar waar ze omringende hogere ruggen 
doorsnijden; 

• Het dempen van de greppels, sloten en rabatten die in de dekzandruggen en koppen tegen 
de vennen en veentjes aanliggen om de opbolling van de grondwaterstand weer op hoger 
niveau te doen laten plaatsvinden waardoor kwel van lokaal zeer zwak gebufferd en 
kooldioxiderijk grondwater zal toenemen; 

• Het dempen van de watergang langs Kooibosk en Oene Hedsdobbe. Deze watergangen zijn 
gegraven om de directe omgeving van de vennen te ontwateren. Echter leidt dit tot 
verdroging van het Elzenbroekbos, de afbraak van grondwatergevoede veengronden en 
vermesting van de vennen; 

• Het plaatsen van een overloopdrempel in de afvoersloten van de Kleine en Grote Vijver om 
deze vijvers langer watervoerend te houden en zo de waterafhankelijke (macro)fauna, de 
cultuurhistorische en recreatieve waarden te versterken; 

• Het vrijstellen van de oeverzone van de vennen en veentjes van houtopslag over een zone 
van 30 meter. Dit geldt niet voor de Kooibosk, Grote en Kleine Vijver; 

• Het verwijderen van de in het verleden opgebrachte bagger door zorgvuldig te plaggen; 

• Het verwijderen van bos en bosopslag en het ter plekke dempen van sloten, greppels en 
rabatten ten behoeve van het herstel van natte heide vanuit een ecohydrologische context. 

 
Overige maatregelen kunnen zijn: 

• Dichten van greppels en rabatten. Het dichten van de intensieve rabatten rondom het ven 
ten oosten van de Grote Vijver zal voor herstel en uitbreiding van natte heide met 
hoogveentjes zorgen; 

• De bosranden aan de noordzijde voorzien van een mantel- en zoomvegetatie. 
 
 

Aandachtspunten vanuit cultuurhistorie 
 
Het hierboven behandelde hydro-ecologisch onderzoek heeft als onderbouwing gediend voor het 
schoonmaken van de hoofdwatergangen op het landgoed en het baggeren van de Grote en 
Kleine Vijver in 2015. Daarbij zijn (gelukkig) niet alle voorgestelde aanvullende adviezen 
uitgevoerd. De aanvullende adviezen benaderen het plangebied voornamelijk vanuit de functie 
natuur en ecologie; de cultuurhistorische aspecten van het landgoed zijn onvoldoende in 
overweging genomen. Een aantal van de aanvullende adviezen is zelfs in strijd met de 
aangetroffen cultuurhistorische waarden. Zo is bijvoorbeeld het advies voor ‘vernatting’ in de 
vorm van het dempen van greppels, sloten en rabbatten en algehele grondwaterstandsverhoging 
op Olterterp op veel plekken in strijd met de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle aanleg met 
lanen, bossen en bijzondere parksituaties. 
 
Bij de verdere uitwerking en implementatie van de plannen ten aanzien van natuur en ecologie 
zal ook een nadrukkelijk afweging ten aanzien van de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle 
landgoedstructuur moeten worden gemaakt. 
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Overzicht van de wandelpaden op landgoed Olterterp en de directe omgeving. 
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Op landgoed Olterterp zijn er voor de recreant veel voorzieningen aanwezig, zo zijn er 
verschillende wandelingen, fietsroutes en een mountainbikeroute. De beginpunten zijn 
voornamelijk het Witte Huis, het hoofdhuis van landgoed Olterterp en het dorp Beetsterzwaag. 
Op deze drie locaties zijn dan ook parkeerplaatsen en is informatie te vinden over de omgeving.  
 
Dat het landgoed uniek is voor zijn omgeving blijkt wel uit het grote aantal wandelingen die hier 
zijn uitgezet. Zo lopen hier twee landelijke wandelroutes van de Lange-Afstand-Paden (LAW’s) en 
zijn er diverse knooppunten van Wandelnetwerk Fryslân. Ook diverse lokale wandelingen doen 
het landgoed aan zoals bijvoorbeeld het ‘Van Boelens ommetje’. Deze wandeling loopt helaas niet 
via de begraafplaats gezien deze vanuit het landgoed onbereikbaar is. Een andere bijzondere 
wandeling is een kunstroute die in 2015 is uitgezet. Deze route ‘als bomen konden spreken’ loopt 
vanaf het Witte Huis richting de Grote Vijver en via de Kleine Vijver terug. Langs deze route 
hebben vijf kettingzaagkunstenaar 14 personages uit Friese volksverhalen of uit eigen fantasie in 
de stammen uitgezaagd. 
Nagenoeg alle wandelingen lopen lang het hoofdhuis en het kerkje. Daarnaast zijn het Witte Huis 
en de Grote Vijver belangrijke punten.  

Boven: het boekje met de toelichting en routing van de 
wandeling ‘als bomen konden spreken’. 
 
Links: een van de vele palen op het landgoed met de 
routing voor wandelaars. De blauw rode bewijzering 
horen bij Wandelnetwerk Fryslân. De wit oranje wijzers 
horen bij de twee LAW routes.  
 
Rechts: twee wandelaars die richting het Witte Huis 
lopen.  

3.4 Recreatieve aspecten 
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Overzicht van de fietspaden op landgoed Olterterp en de directe omgeving. 
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Ook voor de fietser is het landgoed bereikbaar. In de omgeving liggen diverse knooppunten en 
over het landgoed loopt één fietspad via Heidehuizen richting het Witte Huis. Dit fietspad loopt 
langs Boerenbedrog. Na het Witte Huis loopt het fietspad door richting het kerkje en Drachten. In 
Beetsterzwaag zijn op diverse locaties fietsen te huur. 
Ook is er recent een mountainbikeroute uitgezet over het landgoed. Deze route loopt vaak enkele 
meters naast de wandelpaden en loopt op enkele punten over de fietspaden.  
 
In het Grote Bospark zijn nog enkele historische inrichtingselementen en attractiepunten 
aanwezig. De voornaamste zijn dan ook de Grote Vijver, Kleine Vijver en Boerenbedrog. Deze 
waterpartijen nemen in de actuele situatie een prominente plek in, dit door hun centrale liggen 
en dat het goed ontsloten is. De Kleine Vijver is recent hersteld, ook zijn enkele paden en 
bruggen opnieuw aangelegd. De omgeving van deze waterpartij zal in de toekomst nog verder 
worden ontwikkeld. Met deze ingrepen zal ook dit water weer een prominent onderdeel vormen 
van de parkaanleg.  
Historische inrichtingselementen die nog resteren zijn de “12 Apostelen”, de Siamese tweeling en 
de begraafplaats van de familie Van Boelens. De begraafplaats is echter slechts bereikbaar via de 
oprit van een boerderij, er is hier geen officiële parkeerplaats. 
 
De overige historische inrichtingselementen zijn slechts herkenbaar in het landschap voor diegene 
die weet wat de precieze locatie was. Met een geoefend oog zijn dan wallen, doorgeschoten 
beukenhagen en ingangen van hermitages zichtbaar in het landschap.  

Rechts: twee mountainbikers op de nieuwe 
route die door het landgoed heen loopt. 
Deze foto is genomen bij de Anne 
Rinseslaan.  
 
Links: de bewegwijzering van de 
mountainbikeroute. 
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De parkaanleg van landgoed Olterterp circa 1680. Het landgoed bestaat voornamelijk uit heide, Heidehuizen al zichtbaar.  
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3.5.1 Analyse, interpretatie en waardestelling landgoed Olterterp als 
geheel 
 
Analyse en interpretatie 
Landgoed Olterterp is gesticht rond 1800 door Ambrosius Ayso van Boelens. De creatie van een 
(park)landschap met de combinatie van cultuur, natuur en landbouw op deze maakt Ambrosius 
exceptioneel voor zijn tijd. 
 
Het ontginningspatroon als belangrijke vormende structuur voor de opzet van het landgoed 
tussen het Koningsdiep en de Meersloot is maatgevend geweest en tot op heden goed bewaard. 
 
Bijzonder is de locatiekeuze voor het in 1792 gebouwde huis, op een nieuw gekozen plek aan het 
kerkepad, als centrum van het landgoed met de Slotlaan als een kardinale verbindende as. 
 
Het landgoed is het grootste landgoed van Olterterp/Beetsterzwaag. Het parklandschap van 
Olterterp heeft een grote onderlinge ruimtelijke maar dreigt door afkaveling steeds meer zijn 
historische omvang te verliezen. 
 
Binnen het parklandschap is van oudsher een onderscheid tussen nut waar opbrengst en 
economie centraal staan, en parkonderdelen die meer gericht zijn op kunst en vermaak. Hierbij is 
een duidelijk onderscheid tussen de parkonderdelen en de productiebossen /plantages. De 
productiebossen vormen hierbij een staalkaart van bosbeheer door de jaren heen. 
 
Het landgoed wordt ontsloten door een hoofdstructuur van (voormalige) lanen. Alleen in de 
parkdelen zijn wandelingen met slingerpaden aanwezig.  
 
Oorspronkelijk lag Ambrosius Ayso van Boelens (met zijn gezin) te midden van zijn eigen 
schepping begraven, maar de begraafplaats is momenteel amper beleefbaar waarmee Ambrosius 
letterlijk uit het zicht is verdwenen. 
 
Landgoed Olterterp vanaf het begin van de 19e eeuw een geliefd en hooggewaardeerd wandel- 
en recreatiegebied geweest. 
 
Vanaf de jaren ’30 van de 20e eeuw raakt het parklandschap van Olterterp buiten beeld door het 
teruglopend toerisme en door de verminderde aandacht voor instandhouding, beheer en 
onderhoud waardoor de aanleg op verschillende punten verschraald en aangetast raakt. 
 
 
Waardestelling 
De cultuurhistorische waarde van landgoed Olterterp als geheel is hoog. 
 
 

3.5.2 Analyse, interpretatie en waardestelling deelgebieden 
 

Deelgebied Huispark 
 
Analyse en interpretatie 
Huis en huispark vormen de kern van het landgoed en zijn beeldbepalend voor het geheel 
De Slotlaan die sinds 1792 het oostelijke en westelijke deel van het landgoed verbindt is in de 
actuele situatie in het Huispark deels onherkenbaar. 
 
Het Huispark kent van oorsprong een hechte (tuin)architectonische samenhang met de aanleg 
rond de Kleine vijver. De aanleg bij de Kleine Vijver vormde een hoofdmoment in de aanleg 
vanuit het huis en vice versa. Deze samenhang is momenteel slecht beleefbaar. 
 
Het voorpark is beeldbepalend en heeft een hoge mate van authenticiteit. De aanleg is echter 
sterk verschraald; sieraspecten (sierheesters, bloembedden, beelden) zijn verdwenen, paden zijn 
verlegd en het bomenbestand is sterk verouderd en in slechte staat. Desondanks is het 
opmerkelijk dat het voorpark niet beschermd is als rijksmonument, terwijl huis, koetshuis en 
ketelhuis wel beschermd zijn als complex Huize Olterterp. 
 
De oude bomen zijn beeldbepalend en vormen de structuurdragers van de aanleg. Een groot deel 
van deze bomen verkeert echter in slechte tot zeer staat (vanwege hun ouderdom) en zal in het 
komende decennium vervangen moeten worden. 
 
De actuele inrichting van de voormalige moestuin achter het met poel/moeras gericht op natuur 
past niet bij het historische beeld van een verzorgde directe omgeving van het hoofdhuis van een 
buitenplaats / landgoed. De contour van de voormalige moestuin is nog herkenbaar aanwezig.  
 
 
Waardestelling 
De cultuurhistorische waarde van deelgebied Huispark is hoog. 
 
Nb. een uitzondering wordt gemaakt voor de inrichting van de voormalige moestuin en de 
parkeerplaats die een indifferente cultuurhistorische waarde hebben. 

3.5 Analyse, interpretatie en waardestelling 
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De parkaanleg van landgoed Olterterp circa 1830. Deze kaart laat ongeveer de periode zien van Ambrosius Ayso van Boelens. Een deel van de heide is omgevormd tot bos en enkele fenomenen zijn al zichtbaar. Voorbeelden zijn de Kleine en 
Grote Vijver, de Boksloot, de Heidehuisterlaan en Lijklaan. Ook de buurtgemeenschap Heidehuizen heeft zijn huidige vorm gekregen.  
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Deelgebied Grote Bospark 
 
Analyse en interpretatie 
Het Grote Bospark vormt het grootste gedeelte van het landgoed. Binnen het parklandschap is 
van oudsher een onderscheid tussen nut waar opbrengst en economie centraal staan, en 
parkonderdelen die meer gericht zijn op kunst en vermaak. Hierbij is een duidelijk onderscheid 
tussen de parkonderdelen en de productiebossen /plantages.  
 
Het Grote Bospark bestaat grotendeels uit productiebossen. De productiebossen zijn divers in 
aard en opzet en tonen de geschiedenis van bosbeheer in de afgelopen 200 jaar. 
 
Binnen dit op houtproductie ingerichte bosgebied liggen een aantal parkdelen. In deze parkdelen 
was van oudsher het nutsaspect ondergeschikt aan het vermaaksaspect. Deze parkdelen zin via 
een uitgebreid lanenstelsel met elkaar verbonden.  
 
De Slotlaan die sinds 1792 het oostelijke en westelijke deel van het landgoed verbindt, vormt 
binnen dit lanenstelsel in het Grote Bospark de kardinale hoofdroute. 
 
Vanaf de jaren ’30 van de 20e eeuw raakt het parklandschap van Olterterp uit de belangstelling 
door het teruglopend toerisme. Door de verminderde aandacht voor instandhouding, beheer en 
onderhoud is vooral de aanleg van het Grote Bospark op verschillende punten verschraald en 
aangetast raakt. 
 
Het Grote Bospark kende een grote hoeveelheid bijzondere “attracties” variërend van hermitages, 
grotten tot bijzondere bomen en boomgroepen. In de actuele situatie zijn deze vrijwel allemaal 
verdwenen. 
 
De aanleg rond de Kleine vijver kent van oorsprong een hechte (tuin)architectonische samenhang 
met het Huispark. De aanleg bij de Kleine Vijver vormde een hoofdmoment in de aanleg vanuit 
het huis en vice versa. De aanleg is in de actuele staat sterk verschraald en versoberd aanwezig. 
Deze samenhang met het Huispark momenteel slecht beleefbaar. 
 
De tuinmanswoning vormt van oudsher een belangrijke schakel in de verbinding tussen huispark 
en de aanleg rond de Kleine Vijver. Met de verkoop van de tuinmanswoning en de omliggende 
grond(deelgebied Overige Terreindelen) is de oorspronkelijke wandeling niet meer mogelijk. 
De aanleg rond de Grote Vijver vormt van oudsher een belangrijke attractie in het deelgebied 
Grote Bospark. De aanleg is in de actuele staat sterk verschraald en versoberd aanwezig.  
 
 
Waardestelling 
De cultuurhistorische waarde van deelgebied Grote Bospark is hoog. 
 
Nb. Binnen het Grote Bospark zijn met name de aanleg rond de Grote Vijver en de Kleine Vijver 
en het lanenstelsel belangrijke dragende onderdelen die het geheel een parkachtige uitstraling 
geven.  

Deelgebied Heidehuizen 
 
Analyse en interpretatie 
Heidehuizen is vermoedelijk een 17e-eeuwse herontginning op schrale heidegronden kenmerkend 
voor de occupatiegeschiedenis van Olterterp. 
 
Heidehuizen werd door Van Boelens opgenomen als een attractief onderdeel van het 
parklandschap en was middels een rondwandeling via de Heidehuisterlaan (uitgelijnd op de 
voorgevel van een van de pachtboerderijen) en een pad over de brede beplante wal verbonden 
met het Grote Bospark. 
 
De buurtschap Heidehuizen inclusief alle opstallen en wegen was geheel eigendom van 
Ambrosius van Boelens en vormde zo als nederzetting op het landgoed een belangrijk onderdeel 
van het grote gecomponeerde parklandschap dat hij voor ogen had. 
 
De rondwandeling is in de actuele situatie onderbroken. De structuur is echter nog geheel 
herkenbaar aanwezig. 
Waardestelling 
De cultuurhistorische waarde van deelgebied Heidehuizen is hoog. 
 
Nb. De waarde wordt vooral bepaald door de monumentale pachtboerderij en de rondwandeling 
over de beplante wal.in combinatie met de Heidehuisterlaan in deelgebied Grote Bospark.  

 
 
Deelgebied Weilanden 
 
Analyse en interpretatie 
De weilanden zijn van belang als heideontginningen en daarmee (nuts)onderdeel van Van 
Boelens parklandschap. In de beleving en compositie hebben zij een grote waarde als onderdeel 
van zichten vanuit de parkdelen op de omgeving.  
 
 
Waardestelling 
De cultuurhistorische waarde van het deelgebied Weilanden is hoog. 
 
Nb. de waarde wordt vooral bepaald door de visuele samenhang van de weilanden met het 
parklandschap.  
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De parkaanleg van landgoed Olterterp circa 1900. Deze kaart laat de aanleg zien op wat vermoedelijk het hoogtepunt is geweest van de aanleg van Ambrosius Ayso van Boelens. Een grootdeel van deze structuur is nog aanwezig in de 
actuele situatie, slechts bouwwerken en tuinsieraden zijn verdwenen.  
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Deelgebied Overige terreindelen 
 
Analyse en interpretatie 
De niet meer tot het landgoed behorende onderdelen zijn in veel gevallen van groot belang voor 
de uitstraling en beleving van het gehele landgoed als ensemble. 
 
Door de gestage verkleining van het landgoed en de verkoop van opstallen dreigt de visuele 
samenhang van het landgoed als een geheel verloren te gaan. 
 
De tuinmanswoning vormt van oudsher een belangrijke schakel in de verbinding tussen huispark 
en de aanleg rond de Kleine Vijver. Met de verkoop van de tuinmanswoning en de omliggende 
grond is de oorspronkelijke wandeling niet meer mogelijk. 
 
Met de recente ontwikkelingen op de Lijklaan is de begraafplaats, waar Ambrosius van Boelens 
ligt begraven, buiten beeld geraakt en amper bereikbaar en beleefbaar. Hiermee dreigt een 
belangrijke dimensie van het verhalende aspect van landgoed Olterterp verloren te gaan. De 
stichter van landgoed Olterterp verdient een beter lot. 
 
 
Waardestelling: NvT 
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4. VISIE, STREEFBEELD EN MAATREGELEN 
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Opname van de actuele situatie van landgoed Olterterp. 
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Het uitgangspunt van Landgoed Olterterp, Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en 
elementen is een versterking van de aanleg van landgoed Olterterp als een samenhangend 
geheel en een versterking van de uitstraling als historisch landgoed met een multifunctioneel 
gebruik. Er wordt niet gestreefd naar een gedetailleerde reconstructie van de aanleg naar een 
bepaalde periode in de ontwikkelingsgeschiedenis, maar ingezet op een grote 
kwaliteitsverbetering van de bestaande situatie, met respect voor en in samenhang met de 
aanwezige monumentale en tuinhistorische waarden.  
 
De ruimtelijke opzet en uitstraling die Olterterp vanaf het eind van de 18e eeuw tot 1834 onder 
Ambrosius Ayso van Boelens kreeg, is bepalend voor de huidige verschijningsvorm van het 
landgoed. Daarmee vormt deze periode wel een belangrijke inspiratiebron voor visie en 
streefbeeld. De verhalende dimensie van het ‘bezielde’ en rijk gevarieerde parklandschap van 
Ambrosius Ayso van Boelens wordt zo weer tot leven gewekt en voor het hedendaags publiek op 
een aantrekkelijke wijze beleefbaar gemaakt.  
 
Voor de instandhouding, versterking en ontwikkeling van het tuinhistorisch waardevolle 
parklandschap van Olterterp zijn een conserveringsstrategie en een ontwikkelingsstrategie 
noodzakelijk. Deze worden voor landgoed Olterterp als geheel hieronder gezamenlijk uitgewerkt 
in een aantal kernthema’s.  
 
 

4.1.1 Het verhaal van Ambrosius Ayso van Boelens en Olterterp  
 
De periode Ambrosius Ayso van Boelens is de belangrijkste vormende fase van het landgoed en 
het meest bepalend voor de ruimtelijke structuur en opzet. In zijn gedachtengoed stonden zowel 
natuur, kunst/cultuur als economie centraal. In het parklandschap van Olterterp zijn deze 
aspecten met elkaar verbonden tot één bezield parklandschap, maar de verhalende dimensie is 
momenteel niet optimaal herkenbaar en beleefbaar. Het is gewenst de verhalende dimensie te 
herstellen en daarmee het landgoed zijn conversation pieces in de aanleg terug te geven. It 
Fryske Gea (natuur en cultuurhistorie) en a.s.r. (economie) kunnen deze traditie voortzetten als 
erfgenamen van het landgoed en het gedachtengoed van Ambrosius Ayso van Boelens. 
 
Opgave en aanpak 
• Bepaal een gezamenlijke hoofdwandelroute die over het gehele landgoed voert om de 

beleving van de bezoeker te versterken; zorg ervoor dat het verhaal goed beleefbaar wordt 
met een goede folder voor de traditionele bezoeker en een website of app voor de digitaal 
meer ervaren bezoeker; 

• Revitaliseer bijzondere plekken en accenten in de aanleg (de twee hermitages, beppekelder, 
huis met de beelden etc.), ofwel door herstel/reconstructie ofwel door middel van een 
inspirerende, hedendaagse invulling, vormgeving en materialisatie; 

• Betrek Heidehuizen bij de grote rondwandeling, als historische nederzetting die door Van 
Boelens in zijn parklandschap is verwerkt. 

 
Het bijzondere verhaal van Ambrosius Ayso van Boelens en zijn landgoed Olterterp is bij het grote 
publiek niet bekend. In aanvulling op de folder en de website voor de rondwandeling is een 
publieksgericht boek en/of grondig uitgewerkte publicatie over dit inspirerend en bijzonder stuk 
groen erfgoed wenselijk. 

4.1.2 Het landgoed als ruimtelijke eenheid 
 
Landgoed Olterterp is door Ambrosius Ayso van Boelens eind 18e eeuw als totaalconcept 
gerealiseerd. In de actuele situatie is het eigendom verdeeld over meerdere partijen. Voor 
instandhouding, versterking en ontwikkeling van het landgoed is het essentieel dat het landgoed 
beschouwd én beheerd wordt als een samenhangende, ruimtelijke en historische eenheid. De 
samenhang tussen de verschillende onderdelen vormt immers wellicht het meest interessante 
aspect van de inrichting van het landgoed. Het stuurt de beleving van de bezoeker, die op 
geraffineerde wijze telkens iets anders te zien krijgt. 
 
Opgave en aanpak 
• Instandhouding, herstel en beheer van het parklandschap en van de cultuurhistorisch 

waardevolle en beeldbepalende elementen in de aanleg; 

• Samenwerking tussen de verschillende eigenaren is noodzakelijk. Idealiter wordt er een 
overkoepelend samenwerkingsorgaan (bijvoorbeeld in de vorm van een stichting) opgericht, 
zodat bijv. de beeldregie van hekken, palen, bankjes en overige tuinsieraden centraal wordt 
geregeld;  

• Herstel en revitalisatie van de Slotlaan, Heidehuisterlaan en Lijklaan als dragers van 
ruimtelijke eenheid; 

• Herstel en revitalisatie van zichtlijnen als koppeling tussen verschillende onderdelen van het 
parklandschap; 

• Bepalen van een gezamenlijke hoofdwandelroute die over het gehele landgoed voert om de 
beleving van de bezoeker te versterken. 

 
 
Ensemble landgoed Olterterp; overige bouwwerken en terreinen 
Een deel van de terreinen die bij het historische landgoed Olterterp horen vallen buiten het 
plangebied van dit project. Dit zijn onder andere: de kerk en het omringende kerkhof, de 
begraafplaats van de familie Van Boelens, diverse boerderijen en dienstwoningen aan het 
kerkepad, de bossen ten noorden van het deelgebied Huispark, de boerderijen en woonhuizen in 
Heidehuizen en verschillende weilanden.  
Deze bouwwerken en terreindelen spelen alle een duidelijke rol in de oorspronkelijke 
parkcompositie van Ambrosius Ayso van Boelens en hebben nog steeds banden met het 
landgoed, bijvoorbeeld in de vorm van herkenbare, aan het hoofdhuis verwante architectuur. De 
bouwwerken en terreindelen vormen samen een landgoed- of buitenplaatsensemble en kennen in 
de oorspronkelijke opzet een nadrukkelijke hierarchie; het hoofdhuis is het belangrijkst, dan de 
kerk, de boerderijen, de dienstwoningen, etc. 
Het is van groot belang dat deze overige bouwwerken en terreinen herkenbaar blijven als 
onderdeel van het historische buitenplaatsensemble en dat bij toekomstige planvorming dit 
ensemble-aspect centraal staat. Zo moet er bijvoorbeeld voor worden gewaakt dat zg. ‘neo-
landgoederen’ binnen de grenzen van het historische landgoed Olterterp een dominante en 
beeldbepalende positie gaan innemen. Verbouwingen en nieuwbouwprojecten zullen moeten 
worden getoetst op mogelijke verstoring van dit waardevolle ensemble-aspect. Wellicht kunnen 
het landschapsbeleidsplan van de gemeente Opsterland en het recent opgestarte project 
‘Toekomstperspectief voor de 7 bossen van Beetsterzwaag’ hiervoor de noodzakelijke kaders 
scheppen. 
 

4.1 Visie landgoed Olterterp 
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Landgoeddag in het huispark van landgoed Olterterp, 2015. 
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4.1.3 Maatschappelijke betrokkenheid / inzet vrijwilligers 
 
Om het landgoed levend te houden en toekomstbestendig te maken is het vergroten van de 
bekendheid en maatschappelijke betrokkenheid essentieel.  
 
Opgave en aanpak 
• Het verbeteren van de bezoekersfaciliteiten ondermeer door een verbeterd onthaal in een 

eenvoudig bezoekerscentrum bij het restaurant het Witte Huis en het verder uitbouwen een 
verbeteren van het al bestaande ‘Van Boelens ommetje’; 

• Meer bekendheid geven aan de het bijzondere landgoed van Ambrosius Ayso van Boelens 
door het landgoed nadrukkelijk te presenteren en in de publieke belangstelling brengen als 
zijnde een unieke plek waar natuur, landschap en cultuurhistorie gezamenlijk beleefd kunnen 
worden. Een mogelijk middel hiervoor is het uitbrengen van een boek/publicatie of het 
inrichten van een website of publicatie op internet; 

• Het inschakelen (in gezamenlijkheid van verschillende eigenaren) van vrijwilligers bij het 
beheer en onderhoud; 

• Het bospark dat in eigendom is van a.s.r. kent momenteel geen functionele bouwwerken 
(m.u.v. bruggen). Onderdeel van de revitalisatie is van dit parkdeel is, naast de herbouw van 
de ornamentele bouwwerken, de bouw van een nieuwe werkschuur en inrichting van een 
boswerkplaats ter plaatse van de voormalige boswachterswoning. Hier kunnen ook de 
faciliteiten voor vrijwilligers worden gelokaliseerd. 

 
 

4.1.4 Beheer en onderhoud 
 
De algehele uitstraling van het parklandschap verbetert door optimaal beheer en onderhoud. 
 
Opgave en aanpak 
• Het beheren van de verschillende parkonderdelen als onderdeel van het geheel; 
• Het revitaliseren van de bestaande traditionele bosstructuren: parkbos (zorgvuldige herplant 

nodig), houtwallen, solitairen, monumentale loof- en naaldbomen; 

• Het inzetten van vrijwilligers bij het beheer en onderhoud van de bewerkelijke onderdelen 
van het parklandschap. Bijvoorbeeld voor: 

 Het ‘fijne’ onderhoud aan herstelde en vernieuwde tuinaanleg in deelgebied Huispark en 
rond de Kleine Vijver in deelgebied Grote Bospark; 

 Het schoonhouden van de lanen (vrijhouden van de profielen van opslag); 

 Het beheer van wandelpaden (bladvrij houden en lichte snoeiwerkzaamheden); 

 Het schoonhouden van de diverse ornamentele bouwwerken en kunstwerken. 

• De samenwerking zoeken met lokale organisaties voor de onderdelen: 

 Onthaal in het bezoekerscentrum en gidsen voor rondleidingen; 

 Kunstobjecten en –manifestaties; 

 Uitbreiden en bijhouden van het ‘Van Boelens ommetje’. 
 
Nb. Het optimaliseren van beheer landbouwgronden, bosbeheer, specifieke natuurbeheerdoelen 
en het herstellen van de verwaarloosde waterhuishouding vallen buiten de scope van het 
voorliggende project, maar zijn hier alle goed mee te combineren. 
 
 

De kerk, het kerkepad en de dienstwoningen vallen buiten het plangebied maar zijn wel onderdeel van het 
ensemble landgoed Olterterp. Deze prent komt uit 1879. 
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Het streefbeeld van landgoed Olterterp. 
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Het streefbeeld beoogt het historisch-arcadisch parklandschap van Ambrosius Ayso van Boelens 
op Olterterp te herstellen met een aantrekkelijk, duurzaam en samenhangend ruimtelijk 
raamwerk, dat de historische wortels van de aanleg weer beleefbaar maakt en dat daarnaast 
plaats biedt aan hedendaagse parkbeleving, natuurwaarden en creativiteit. 
 
De ruimtelijke structuur en het verhalende aspect van het parklandschap worden hersteld en 
versterkt door: 
1. Herstellen van parkelementen en situaties, waarin het gedachtengoed van Van Boelens, 

ondersteund met de oorspronkelijke  moralistische teksten etc. weer tot uiting komt; 
2. Herstel van de oorspronkelijke lanenstructuur, met hoofdlanen en secundaire lanen; 
3. Het selecteren en presenteren van bijzondere bomen en boomgroepen; 
4. Herstellen van de oorspronkelijke landschapsrelaties, zoals zicht over het Koningsdiep, de 

verbinding tussen het de Achterwei (het kerkepad) en de Slotlaan, etc.; 
5. Herstellen van een bouwwerken folly’s etc. met een verbeeldende en artistieke dimensie, op 

historische wijze of op moderne wijze met een historische context. 
 
Het parklandschap van Olterterp krijgt hiermee een hoge belevingswaarde: bos, natuur, 
geschiedenis, kunst en hedendaags landgoedbeheer zijn de belangrijkste smaakmakers. De 
belevingswaarde van het landgoed als geheel wordt vergroot doordat van ieder deelgebied de 
ruimtelijke identiteit met specifieke maatregelen wordt versterkt (zie behandeling per 
deelgebied). De verhalende dimensie van het ‘bezielde’ en rijk gevarieerde parklandschap van 
Ambrosius Ayso van Boelens wordt zo weer tot leven gewekt en voor het hedendaags publiek op 
een aantrekkelijke wijze beleefbaar gemaakt. Na herstel ontstaat er ook ruimte voor nieuwe 
hedendaagse artistieke toevoegingen. 
 
De bezoeker beleeft het herstelde parklandschap van Olterterp nadrukkelijk als een historisch 
landgoed dat in de 21e eeuw zorgvuldig wordt beheerd. Het gebied vormt een landelijke, 
arcadische oase en is naast natuur- en bosrijk, ook doorspekt met geschiedenis, kunstobjecten 
en dichtregels. Lange rechte lanen vormen de hoofdontsluiting van het parklandschap.  
In het parklandschap ontmoet de bezoeker een verscheidenheid van rondwandelingen en 
kleinschalige bijzonder ingerichte parkgebieden, die zijn versterkt met ornamentele bouwwerken 
in hedendaagse vormen en materialen, kunstobjecten en dichtregels, in een zelfde stijl en 
materiaalkeuze zodat de eenheid van de aanleg op het landgoed wordt benadrukt. 
 
 

4.2 Streefbeeld 
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4.2.1 Plan van aanpak 
 
Het streefbeeld wordt gerealiseerd met de volgende maatregelen: 
 
Herstel en versterking van de ruimtelijke structuur en verhalende dimensie:  
 
1. Herstellen en verbeteren bijzondere parkgebieden en parksituaties, met de aanleg van 

ontbrekende historische en nieuwe wandelpaden, het openen van dichtgegroeide en nieuwe 
zichtlijnen en verjongen van beplantingen, in: 

 Huispark (a); 

 Kleine Vijver (b); 

 Grote Vijver, Huis met de Beelden, Boerenbedrog en Boswachterwoning (c): 

 Beppekelder (d); 

 Schaapsdrift (e); 

 Boksloot (f); 

 Begraafplaats (g); 

 Heidehuizen (h); 

 Olterterpervaart (i). 
2. Herstel en completering van het lanenstelsel: 

 Slotlaan: heraanleg ontbrekend fragment in het Huispark (j); 

 Heidehuisterlaan: heraanleg ontbrekend fragment in het Grote Bospark (k); 

 Lijklaan: heraanleg ontbrekend fragment in het Grote Bospark (l); 

 Overige lanen (zie uitwerking verderop). 
3. Bijzondere bomen en boomgroepen: 

 “12 Apostelen” in de aanleg bij de kleine vijver (reeds herplant in 2016); 

 Siamese tweeling bij de Beppekelder herplanten als bijzondere boom; 

 Bepalen en naamgeving van huidige beeld- en structuurbepalende oude bomen in het 
deelgebied Grote Bospark. 

4. Herstel landschapsrelaties: 

 Grote Bospark / Slotlaan / Achterwei (kerkepad); met de heraanleg ontbrekend fragment 
in Huispark (m); 

 Huispark parkaanleg kleine Vijver; met de aanleg wandpaden en openen van zichtlijnen 
(n); 

 Begraafplaats ontsluiten vanuit het Grote Bospark; met de heraanleg van een nieuwe 
pad langs de boerderij (o); 

 Grote Bospark en Heidehuizen met het Koningsdiep een Poostbrug, met de aanleg van 
een nieuw wandelpad en de aanleg van een zichtpunt op het landschapspanorama van 
het Koningsdiep (p) 

5. Herplaatsen ornamentele bouwwerken kunstobjecten, dichtregels, zoals:  

 ‘Arm en Rijk’ (1) en de zitbank (2) op de verhoging bij de  Kleine Vijver; 

 Hermitage bij de Grote Vijver (3); 

 Het Huis met de Beelden bij de Grote Vijver (4). 
 

Algemene maatregelen en nieuwe elementen: 
 
• Verbeteren algehele presentatie van het landgoed en het parklandschap aan het publiek met 

het inrichten van een onthaal- en bezoekerscentrum. De recent vernieuwde parkeerplaats en 
restaurant het Witte Huis vormen de basis voor een verder op te bouwen eenvoudig 
bezoekerscentrum. Hier zijn belangrijke faciliteiten als een ruime parkeerplaats en horeca al 
aanwezig (q); 

• Het inpassen van een nieuwe werkschuur en boswerkplaats ter plaatse van de voormalige 
boswachterswoning en met de benodigde faciliteiten voor vrijwilligers (r). 

• Het instellen van een voor het publiek goed te herkennen gemeenschappelijke beeldtaal, 
zoals een ‘beeldmerk’ voor landgoed Olterterp, de vorm van bebordingen, hekwerk, 
kunstvoorwerpen, de herstelde folly’s, etc. Door de herbouw van ontbrekende ornamentele 
bouwwerken uit te voeren in hedendaagse vormen en materialen, in een zelfde stijl en 
materiaalkeuze wordt de eenheid van de aanleg op het landgoed benadrukt; 

• Aanvullen en verder uitbouwen van het ‘Van Boelens ommetje’ (s); 

• Ruimte creëren voor hedendaagse kunstobjecten en –manifestaties in de traditie van Van 
Boelens. 

 
In de volgende paragraven worden de bovengenoemde maatregelen nader toegelicht. Omdat de 
verschillende maatregelen overlappen zullen niet alle punten apart worden behandeld.  
 
 
Watersysteem 
 
Groot onderhoud aan het watersysteem, met name in de productiebossen en weilanden aan de 
noordzijde, is wenselijk/noodzakelijk. Omdat dit voornamelijk achterstallig onderhoud betreft en 
de structuur van het watersysteem niet hoeft worden aangepast, valt dit goed te combineren 
met het bovenstaande plan van aanpak. De uitwerking van concrete maatregelen voor het 
watersysteem valt buiten de scope van dit project. 
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4.2.2 Uitwerking maatregelen parkgebieden en parksituaties per 
locatie 
 

a. Huispark 
 
Het Huispark vormt het hart van het landgoed en zal weer herkenbaar worden als de oude, 
bewoonde kern van het gehele landgoed. Hoewel de ruimtelijke opbouw van het Huispark op 
hoofdlijnen goed is bewaard, kennen met name de deelgebieden Parkaanleg in landschapsstijl, 
Voormalige moestuin, Boekehiem/oprit, Slotlaan en Bos veel slijtage en tal van aandachts- en 
verbeterpunten. Een van de meest opvallend is het hoge aantal oude bomen in een 
afstervingsfase, waarvoor een vervangingsplan plan zal moeten worden voorbereid. 
Het streefbeeld voorziet in een algehele kwaliteitsverbetering van de aanleg, waaronder een 
gefaseerde en stapsgewijze herplant van het bomenbestand. In het streefbeeld gaat veel 
aandacht uit naar de verbetering van de genoemde individuele onderdelen. Daarnaast krijgt ook 
het herstel van de oorspronkelijke inbedding van het huispark in het grotere parklandschap in de 
omgeving aandacht. Met het herstel van de Slotlaan in dit deelgebied krijgt het Huispark 
zuidoostzijde weer aansluiting op de Slotlaan en het Grote Bospark aan de overzijde van de 
Harinxmaweg en aan de noordwestzijde weer op het kerkepad. Ook zal met oorspronkelijke 
wandelpad naar de Kleine Vijver worden hersteld waardoor het voorpark en de omgeving van de 
Kleine Vijver weer als een samenhangende aanleg kunnen worden beleefd  
 
Voor het deelgebied Huispark wordt in paragraaf 4.3.1 een meer gedetailleerd plan met 
maatregelen uitgewerkt en gepresenteerd. 
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b. Kleine Vijver 
 
De aanleg van de Kleine Vijver is van oudsher een belangrijk onderdeel in het parklandschap, als 
schakel tussen het Huispark en de overige delen van het Grote Bospark. Hoewel de aanleg op 
hoofdlijnen bewaard is gebleven heeft deze door een sterke verwaarlozing en verschraling veel 
van haar oorspronkelijke belevingsaspecten verloren. 
In de aanleg rond de Kleine Vijver is in 2015 groot onderhoud verricht: de vijver is gebaggerd en 
de sterk overhangende beplanting is verwijderd en er zijn verschillende eenvoudige platte 
bruggen aangelegd. In 2016 is de markante boomgroep “12 Apostelen” herplant. In dit jaar is 
ook het weiland slotkamp (weiland tussen Kleine Vijver en Huispark) omgespit en opnieuw 
ingezaaid. 
Het streefbeeld voorziet in een herstel van de parkaanleg met de heraanleg van de verdwenen 
wandelpaden en het openen van zichtlijnen. De beplante eilanden vormen coulissen waardoor de 
vijver niet in één keer is te overzien en de wandeling rond de vijver een rijk gevarieerde beleving 
kent. 
 
Voor de aanleg bij de Kleine Vijver wordt in paragraaf 4.3.2 een meer gedetailleerd plan met 
maatregelen uitgewerkt en gepresenteerd. 

De Kleine Vijver na de bagger werkzaamheden in 2015, in de verte is het hoofdhuis zichtbaar.  
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c. Grote Vijver, Huis met de Beelden, Boerenbedrog en Boswachterswoning 
 
 
Grote Vijver en omgeving Huis met de Beelden 
De aanleg om de Grote Vijver en het Huis met de Beelden hebben als parkgebied een relatief 
grote omvang en behoren tot de hoofdattracties van het Grote Bospark. De opzet van het 
parkgebied is vergelijkbaar met die van de aanleg rond de Kleine Vijver maar is groter in omvang 
en schaal. Recent is de Grote Vijver gebaggerd en is de omgeving van het Huis met de Beelden 
boomvrij gemaakt, met uitzondering van de gekandelaberde oude lindes die naast het huis 
stonden. Vanuit het Huis met de Beelden was er een zicht op Boerenbedrog. In het kader van de 
kunstmanifestatie ‘als bomen konden spreken’ zijn verschillende bomen door kunstenaars 
bewerkt en is de wandeling rond de vijver als route langs de kunstobjecten met grof puin 
verhard. Deze kunstmanifestatie trekt veel recreanten naar het gebied. 
 
Met het streefbeeld wordt het gebied verder gerevitaliseerd en hersteld. Aan de hand van de vele 
historische afbeeldingen en ansichtkaarten wordt de aanleg bij de Grote Vijver en het Huisje met 
de beelden hersteld en deels gereconstrueerd. Het doel is de aanleg weer in oorspronkelijke 
opzet beleefbaar te maken voor het hedendaagse publiek. De kunstmanifestatie is daarbij een 
inspirerende hedendaagse vertaling van de wijze waarop Ambrosius Ayso van Boelens kunst in 
het Grote Bospark verwerkte. 
 
De Grote Vijver met de in hedendaagse vormen en materialen herbouwde Hermitage (in een 
zelfde stijl en materiaalkeuze als het huisje Arm en Rijk en het Huis met de Beelden, zodat de 
eenheid van de aanleg op het landgoed wordt benadrukt) is beleefbaar vanaf een rondgaand 
wandelpad. Ook hier vormen de beplante eilanden coulissen waardoor de vijver niet in één keer 
is te overzien en de wandeling rond de vijver een rijk gevarieerde beleving kent.  
 
Het Huis met de Beelden was als verfraaide /aangeklede dienstwoning een van de belangrijkste 
attracties in de tuin- en parkaanleg. Herbouw kan plaats vinden in hedendaagse vormen en 
materialen. Voorgesteld wordt de oudste versie van het huisje als uitgangspunt te nemen voor de 
herbouw als ‘folly’. De Hermitage was via een grot aan de zuidzijde bereikbaar. De grot wordt als 
pad weer herkenbaar gemaakt en uitgegraven in het reliëf. Optioneel is het aanbrengen van een 
‘dak’ of ‘overwelving’ bestaand uit wortelstronken ter versterking van het groteffect. 
 
Maatregelen:  

• Herbouw Huis met de Beelden en Hermitage in hedendaagse vormen en materialen, in een 
zelfde stijl en materiaalkeuze zodat de eenheid van de aanleg op het landgoed wordt 
benadrukt; 

• Openhouden van het zicht op Boerenbedrog; 

• Herstel van de gracht en het eiland-karakter van de Hermitage ontsluiten middels een 
eenvoudige platte brug; 

• Grot als entree ten zuiden van de Hermitage als verdiept pad aanleggen, optioneel afdekken 
met wortelstronken; 

• Het rondgaande wandelpad op sommige plaatsen uitbreiden en aanpassen en samen met het 
bestaande pad (grof puin) voorzien van een toplaag; 

• Dunnen beplanting en aanbrengen van nieuwe bosbeplanting op verschillende plekken langs 
de oever van de vijver voor een variatie in open en gesloten oevers; 

• Het aanplanten van nieuwe, als solitair bedoelde bomen in een eenvoudig, inheems 
assortiment (eik, beuk, wilg en berk). 

Werkschuur ‘Het Boswachtershuis’ en omgeving  
In de actuele situatie is de locatie van de historische boswachterswoning herkenbaar aan de nog 
aanwezig grondwal. De locatie zelf is bebost. De plek is voor wandelaars niet meer als zodanig 
herkenbaar. 
 
In het streefbeeld wordt hier ruimte gemaakt voor een nieuwe werkschuur bedoeld voor 
onderhoud aan de terreinen in eigendom van a.s.r. en voor de huisvesting /facilitering van 
vrijwilligers. 
 
Maatregelen:  

• Vrijmaken voormalige erf van de boswachterswoning als werkterrein conform de situatie op 
de luchtfoto van 1928; 

• Bouw van een werkschuur met vrijwilligersruimte; 

• Aanleg van een ontsluitingsweg en verhard werkterrein (puin-verharding); 

• Vrijmaken en in het zicht brengen van de omringende houtwal, de beplanting waar nodig 
aanvullen. 

 
 
Boerenbedrog 
Vanuit het Huis met de Beelden was er een zicht op de waterpartij Boerenbedrog. In de actuele 
situatie is Boerenbedrog slecht beleefbaar. Het omlopende pad is op delen (zuidoostzijde) geheel 
verdwenen. Aan Boerenbedrog zelf is recent groot onderhoud verricht door middel van het 
baggeren van de vijver. 
 
In het streefbeeld wordt de omgeving van Boerenbedrog verbonden met de parkaanleg door 
herstel van het zicht op het Huis met de Beelden. Het doel is om met het herstel van het 
omlopende pad en het aanvullen van de laanbeplantingen Boerenbedrog in oorspronkelijke opzet 
beleefbaar te maken voor het hedendaagse publiek.  
 
Maatregelen:  

• Westzijde openmaken en herstellen van de zichtlijn die het Huis met de Beelden en 
Boerenbedrog verbindt; 

• Ontbrekende zuidoostelijke deel van het omlopende pad heraanleggen, hierbij de restanten 
voormalige laan handhaven (op termijn laanbeplanting vervangen); 

• Noordwestzijde deel van het fietspad (als onderdeel van het omlopende pad) huidige 
laanbeplanting verlengen in westelijke richting; 

• Wandelpad westzijde laanbeplanting aanbrengen.  
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Actuele situatie van de omgeving van de Grote Vijver en Boerenbedrog. 
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De Grote Vijver en omgeving op de kaart ‘Kaart met de 
wandelpaden in het huispark en een deel van het Grote Bospark’, 
1930—1943. Collectie It Fryske Gea. 

De Grote Vijver en omgeving op de Chromotopographische kaart 
Bonneblad Olterterp Hemrik nr. 148 (1927) en Drachten (1927). 

“Ga wereldlingen heen 

Voor u is hier geen rust gelegen 

De kluiz’naar blijft alleen 

En schenkt u zijnen zegen”.  

Zicht over de Grote Vijver op de 
hermitage. Begin 20e eeuw. 
Coll. Stichting In Arcadië. 

Citaat van een gedicht over de hermitage bij de Grote Vijver. Als 
referentiebeeld een gedicht op cortenstaal.  
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Streefbeeld van de omgeving van de Grote Vijver en Boerenbedrog. 



144 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                            21 juli 2017 

d. Beppekelder 
 
De Beppekelder is een tot de verbeelding sprekend onderdeel van de parkaanleg. Hij bestond uit 
een diep uitgegraven verbinding in de wal langs de Slotlaan die zo een verbinding vormde tussen 
de Slotlaan en de aanleg bij de Kleine Vijver. De Beppekelder werd door de nabijheid van de 
boomgroep de Siamese tweeling geaccentueerd. De Beppekelder is in zeer rudimentaire staat 
nog aanwezig en alleen herkenbaar aan de opening in de wal langs de Slotlaan. Het bruggetje 
over de bermsloot evenals het slingerpad naar de Kleine Vijver zijn niet meer aanwezig. De 
boomgroep Siamese tweeling verkeert in een aftakelingsfase (recent is bovendien een deel van 
een van de kronen uitgescheurd). De Beppekelder heeft door een sterke verwaarlozing en 
verschraling veel van haar oorspronkelijke belevingsaspecten verloren. 
De Beppekelder is een bijzondere parksituatie met een tot de verbeelding sprekende naam die 
goed herstelbaar is aan de hand van oude afbeeldingen. 
 
Maatregelen:  

• Herstel van een eenvoudige brug over de bermsloot van de Slotlaan; 

• Herstel van het slingerpad naar de Kleine Vijver; 

• Herstel van de steile grondwallen ter weerszijden van het wandelpad; 

• Op termijn vervangen van de Siamese tweeling door een bijzondere boom ter accentuering 
van de Beppekelder. 

Op de Actuele Hoogtekaart Nederland is de Beppekelder, binnen de oranje cirkel, nog goed zichtbaar. Echter is 
de verbinding met de Slotlaan verdwenen. 

De ingang van de Beppekelder 
vanaf de Slotlaan. Door het 
ontbreken van de brug is de 
Beppekelder niet toegankelijk. 
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e. Schaapsdrift 
 
Aan het einde van de Kooilaan liggen de resten van een zeer oude veeschaar. Met het 
streefbeeld wordt de voormalige open ruimte weer vrijgemaakt, met zicht op de omringende 
grondwal. De veeschaar wordt weer herkenbaar als een open ruimte en wordt in stand gehouden 
door middel van begrazing door schapen. 
 
Maatregelen:  

• Verwijderen van bosbeplanting en open ruimte creëren ter plaatse van de voormalige 
veeschaar; 

• Zichtbaar maken van de omringende beplante grondwal;  

• Waar nodig aanvullen van de beplanting op de grondwal; 

• Beheer van het grasland middels een schaapskudde. 

Streefbeeld van de omgeving van de Schaapsdrift.  

De laan ten noorden van de 
Schaapsdrift. Rechts staan de 
bomen op de wal. De Schaapsdrift 
bestaat in de actuele situatie uit 
bos.  
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f. Boksloot/Slingerwijk 
 
De Boksloot/Slingerwijk is door Ambrosius Ayso Van Boelens aangelegd bij de vervening van de 
Grote Vijver en is als ‘slingerende beek’ opgenomen in het deelgebied Grote Bospark. De Boksloot 
vormde een beeldbepalend onderdeel van de aanleg. Langs de Boksloot staat van oudsher een 
informele beplanting van hoog opgaande loofbomen (eik, beuk en naaldbomen). Recent is langs 
de oostzijde van de Boksloot een mountainbike-pad aangelegd. Dit pad wordt echter ook veel 
door wandelaars gebruikt, wat voor de nodig irritaties bij de twee gebruikersgroepen zorgt en 
gevaarlijke situaties oplevert. Het oorspronkelijke wandelpad aan de westzijde ontbreekt 
momenteel. De markante oude bomen verkeren in overwegend in een aftakelingsfase. 
 
Maatregelen: 

• Heraanleg van het ontbrekende wandelpad aan de westzijde; 

• Uitdiepen Boksloot; 

• Herplant van een informele boombeplanting met een gemende soortensamenstelling op de 
oever van de Boksloot. 

 

De Boksloot met aan de linkerzijde het mountainbikepad.  Referentiebeeld van wandelaars en mountainbikers op één pad.  
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g. Begraafplaats 
 
De begraafplaats van de familie Van Boelens behoort feitelijk niet tot het plangebied omdat deze 
in eigendom en beheer is bij de Annette van Boelensstichting. De begraafplaats wordt als een 
belangrijk en onmisbaar onderdeel van het parklandschap Olterterp wel nadrukkelijk in het 
streefbeeld betrokken. De begraafplaats is momenteel toegankelijk voor publiek via het erf van 
de naastgelegen boerderij maar door het ontbreken van een aansluiting op de Lijklaan en het 
Grote Bospark is de begraafplaats geïsoleerd geraakt en is onbekend bij wandelaars. 
 
De plek is als oude kerklocatie door Ambrosius Ayso van Boelens uitgekozen als locatie voor de 
begraafplaats van de familie Van Boelens. De begraafplaats maakt welbewust deel uit van het 
Grote Bospark. Naast Ambrosius van Boelens en zijn echtgenote zijn ook enkele van zijn kinderen 
en hun partners hier begraven.  
 
Het streefbeeld voor de inrichting is gelijk aan de bestaande situatie, maar zou met een 
eenvoudige opknapbeurt en het verwijderen van een deel van de overdaad aan dood blad, veel 
aan uitstraling winnen: 

• De graven zijn geconcentreerd in het midden en met een oud grafhek afgescheiden van de 
omgeving; 

• Open ruimte om het grafhek;  

• Daarbuiten een monumentale boombeplanting (linden) in hoefijzervorm; 

• Daaromheen een brede strook hakhoutbos. 
 
Maatregelen: 

• Ontsluiten d.m.v. een nieuwe wandelpad door de weilanden; 

• Nieuw toegangspoortje vanaf het nieuwe wandelpad; 

• Opnemen in het ‘Van Boelens ommetje’; 

• De grafzerken verkeren overwegend in een goede staat. De teksten worden beter leesbaar 
als ze opnieuw worden gezwart. 

 
Nb. Uitvoering van het streefbeeld zal moeten plaatsvinden in nauw overleg met de Annette van 
Boelensstichting. 
 
Nb. Wellicht zijn er mogelijkheden het beheer van de begraafplaats, dat momenteel door de 
naburige boer wordt uitgevoerd, te intensiveren met de hulp van vrijwilligers. 

Afbeelding van de leerrede bij 
het overlijden van A.A. van 
Boelens in 1834. 

De grafstenen op de familiebegraafplaats van Van Boelens. Op de achtergrond de ligstal van de daarnaast gelegen 
boerderij. 



148 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                            21 juli 2017 

h. Heidehuizen 
 
De oude buurtschap Heidehuizen, nabij het Koningsdiep, is als onderdeel van het landgoed 
Olterterp door Van Boelens opgenomen in de aanleg van het Grote Bospark. De familie Van 
Boelens bouwde op een beeldbepalende plek aan het einde van de Heidehuisterlaan een fraaie 
boerderij. De rondwandeling die Van Boelens vanaf de waterpartij het Boerenbedrog aanlegde, is 
momenteel niet opengesteld voor het publiek en een deel van het pad ontbreekt. De boerderijen 
en woningen in Heidehuizen zijn alle in particulier bezit en vallen buiten het plangebied. 
 
In het streefbeeld herneemt de fraaie historische, als rijksmonument beschermde, boerderij 
Heydthuijsen haar beeldbepalende positie met de heraanleg van de Heidehuisterlaan. De 
rondwandeling wordt na een opknapbeurt weer opengesteld voor wandelaar, waardoor er een 
grote lus aan het ‘Van Boelens ommetje’ kan worden toegevoegd. De wandeling kruist het 
bestaande fietspad en voert de wandelaar richting een nieuw te creëren uitzichtpunt bij het 
Koningsdiep. 
 
Maatregelen:  

• Heraanleg Heidehuisterlaan als 6-rijige aanplant (de buitenste rijen staan op de 
grondwallen); 

• Openstellen bestaande wandeling; 

• Heraanleg van het ontbrekende wandelpad naar een nieuw uitzichtpunt aan het Koningsdiep. 

De boerderij Heydthuijsen aan het einde van de zichtas van de Heidehuisterlaan. 
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i. Olterterpervaart 
 
De Olterterpervaart is momenteel slecht beleefbaar. Met het streefbeeld wordt beoogd de 
Olterterpervaart in zijn oorspronkelijke uitstraling beter beleefbaar te maken voor het 
hedendaagse publiek en onderdeel te maken van het landgoed. De structuur van de 
Olterterpervaart wordt in het streefbeeld niet aangepast.  
 
Maatregelen: 

• Verwijderen overhangende bosbeplanting; 

• Creëren doorzicht naar weilanden; 

• Baggeren. 

Ansichtkaart van landgoed Olterterp, links de Olterterpervaart.  De actuele situatie van de Olterterpervaart. 
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Op deze kaart van het streefbeeld zijn de lanen uitgelicht.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
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De Slotlaan is in 2016 herplant, periodiek vind er nog jeugdbegeleidingssnoei plaats.  

4.2.3 Uitwerking maatregelen lanenstructuur  
 
De beeldbepalende hoofdlanen van het parklandschap krijgen als belangrijke structuurdragers 
alle weer een gave laanbeplanting en een pad dat wordt opengesteld voor wandelaars: 
 
1. Slotlaan: 

 Gefaseerde heraanleg van het ontbrekende deel in het deelgebied Huispark (tussen de 
van Harinxmaweg en het kerkepad) als enkele beukenlaan met een zandpad conform de 
aanwezige resterende oude laanbomen en het profiel in het Grote Bospark; 

 Begeleidingssnoei van het omstreeks 2011 herplante laandeel in het deelgebied Grote 
Bospark. 

2. Heidehuisterlaan: 

 Heraanleg van het ontbrekende fragment met de 2-rijige laanbeplanting; 

 Heraanleg van het ontbrekende fragment met de 6-rijige beplanting (de buitenste rijen 
staan op de begeleidende grondwal); 

 Beide laanfragmenten krijgen een breed zandpad gericht op de voorgevel van de 
markante historische boerderij ‘Heydthuijsen’. 

3. Lijklaan: 

 Gefaseerde herplant van het deel van de laan (te beginnen met het deel met veel uitval) 
conform het bestaande profiel als 4-rijige beukenlaan; 

 Aanleg van een nieuw wandelpad door de weilanden als verbinding van het Grote 
Bospark naar de begraafplaats in de vorm van een laarzenpad door de weilanden langs 
de boerderij zonder boombeplanting. 

4. Laan tussen de parkeerplaats en de Grote Vijver: 
  Herplant in een (projectfase) als eikenlaan. 

 
De onderstaande lanen zijn in mindere mate beeldbepalend, maar zullen als wel laan in stand 
worden gehouden en waar nodig worden herplant: 
5. Kooilaan: 

 Behoud en aanvullen als landelijke laan met een gevarieerde beplanting en 
leeftijdsopbouw. 

6. Laanbeplanting langs de Poostweg (boomrijen): 
 Behoud als laan. 

7. Laan in de buurtschap Heidehuizen: 
 Behoud van de laanbeplanting langs de hoofdweg door Heidehuizen. 

8. Laan rondwandeling Heidehuizen: 
 Behoud en aanvullen als informele landelijke laan met een gevarieerde beplanting en 

leeftijdsopbouw. 
9. Laan langs reed te Heidehuizen: 

 Instandhouding als een informele landelijke laan met een gemengde beplanting, niet 
opengesteld voor publiek. 

10. Lanen in de omgeving van het Boerenbedrog: 

 Ontbrekende zuidoostelijke deel van het omlopende pad heraanleggen, hierbij nog 
aanwezige restanten de laanbeplanting behouden en inpassen; 

 Noordwestzijde deel van het fietspad (als onderdeel van het omlopende pad) huidige 
laanbeplanting verlengen in westelijke richting; 

 Langs het wandelpad aan de westzijde: laanbeplanting aanbrengen (beuk). 
11. Naamloze laan in de omgeving van de Moldobbe: 

 Herplant als enkele beukenlaan langs het slingerende wandelpad. 
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4.2.4 Herstel landschapsrelaties 
 
p. Poostbrug en omgeving 
 
De omgeving van de Poostbrug vormt als natuurlijk zuidgrens en brede waterloop een belangrijk 
onderdeel van het landgoed. Het open laaggelegen weidelandschap (gaastgronden) aan het 
Koningsdiep is de oostelijke ontginningsgrensgrens en vormt hiermee de tegenhanger van de 
Meersloot als westelijke ontginningsgrens met de hooggelegen bossen op de dekzandrug. De 
omgeving van de Poostbrug wordt ontsloten via de Slotlaan en de Poostweg en via een fietspad 
aan de noordzijde via de Heidehuizerweg. 
 
Maatregelen:  
• Aanleg pad en uitzichtpunt Koningsdiep; 

• Uitvoering van het streefbeeld zal moeten plaatsvinden in nauw overleg met landgoed 

Myosotis (niet vergeten!  ). 

 
 

Zicht op het Koningsdiep. 
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4.2.5 Algemene maatregelen en nieuwe elementen 
 
q. Het Witte Huis en de grote publieksparkeerplaats 
 
De recent vernieuwde parkeerplaats en restaurant het Witte Huis vormen de basis voor een 
verder op te bouwen eenvoudig bezoekerscentrum. Hier zijn de belangrijke faciliteiten als een 
ruime parkeerplaats en horeca al aanwezig. De capaciteit van de parkeerplaats voldoet 
ruimschoots en zal naar verwachting ook bij grotere bezoekersaantallen voldoen. 
 
Maatregelen:  

• Samenwerking tussen It Fryske Gea, a.s.r. vastgoed, lokale partners en restaurant het Witte 
Huis over het toevoegen van een onthaal-en bezoekerscentrumfunctie aan restaurant het 
Witte Huis; 

• Uitbreiden en aanpassen ‘Van Boelens ommetje’ (samenwerking: idem). 

‘t Witte Huis te Olterterp, 1940. 
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Het uitgebreide ‘Van Boelens ommetje’ waarbij herstelde parkelementen opgenomen worden zoals de begraafplaats, Heidehuizen, de Schaapsdrift en de Kleine Vijver. 
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Uitgebreid wandelen langs het ‘Van Boelens ommetje’  

s. Het ‘Van Boelens ommetje’ 
 
Het ‘Van Boelens ommetje’ is een bestaande wandeling op landgoed Olterterp. In de actuele 
situatie begint de wandeling bij het Witte Huis en loopt vanaf daar door de Lijklaan naar 
Boerenbedrog en de Grote Vijver. Via de Slotlaan, het hoofdhuis en de kerk voert de wandeling 
terug naar het Witte Huis. De aanleg in de omgeving van de Kleine Vijver wordt niet aangedaan 
omdat in de actuele situatie hier wandelpaden geheel ontbreken, net als veel andere bijzondere 
inrichtingselementen in het parklandschap. 
 
Een centrale rol in het streefbeeld speelt de ambitie de rondwandeling door het historisch-
arcadische parklandschap in oorspronkelijke vorm te herstellen en het verhaal van Ambrosius 
Ayso van Boelens beleefbaar te maken voor hedendaagse publiek, compleet met folly’s, 
moraliserende dichtregels, bijzondere bomen, zijn graf op de familiebegraafplaats, mysterieuze 
parkinrichtingen en bijzondere plekken in het landschap zoals de buurtschap Heidehuizen, ende 
rivier het Koningsdiep. 
 
In het streefbeeld worden alle cruciale locaties in de aanleg van Ambrosius Ayso van Boelens 
ontsloten, zodat tijdens de wandeling het verhaal beter beleefd kan worden. Het bestaande ‘Van 
Boelens ommetje’ wordt hiertoe uitgebreid met een complete rondwandeling door het 
parklandschap met onder andere een route langs de begraafplaats en de Boksloot en een 
rondwandeling om Heidehuizen en de Schaapsdrift.  Er kan daarbij worden gekozen voor een 
opzet met een korte rondwandelinglangs de highlights in de kern van het grote Bospark en met 
verschillende opties voor uitbreidingen door de verder weg gelegen delen van de aanleg. 
 
Maatregelen:  
• Voor deze wandeling worden verschillende ontbrekende historische paden hersteld en een 

paar nieuwe paden aangelegd: 
 Herstellen van het wandelpad langs de Boksloot; 

 Openstellen van het wandelpad ten noorden van Heidehuizen om een rondwandeling te 
creëren;  

 Herstellen en afwerken van de paden in de omgeving van de Grote Vijver; 

 Herstellen van de paden in de aanleg om de Kleine Vijver;  

 Herstellen van het verbindingspad door de Slotkamp tussen Huispark en de aanleg om de 
Kleine Vijver; 

 Aanleggen van een laarzenpad van de Lijklaan over het weiland naar de begraafplaats; 

• Aanpassen van de markering in het terrein. 
 
Het bijzondere verhaal van Ambrosius Ayso van Boelens en zijn landgoed Olterterp is bij het 
grote publiek niet bekend. Daarom is een goede presentatie van dit verhaal cruciaal: 

• Introductie en uitleg in het onthaal- en bezoekerscentrum bij het restaurant Witte Huis en de 
parkeerplaats; 

• Aanpassen van de folder, website; 

• Ontwikkelen van een wandel-app voor de rondwandeling. 
 
In aanvulling op de folder en website is een publieksgericht boek en/of grondig uitgewerkte 
publicatie over dit inspirerende en bijzondere landgoed en zijn eigenzinnige geestelijk vader 
Abrosius Ayso van Boelens zeer wenselijk. 
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Actuele situatie van de omgeving van het hoofdhuis. 
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4.3.1 Aanleg rond het hoofdhuis (It Fryske Gea)    
 
Huize Olterterp is in gebruik als hoofdkantoor van It Fryske Gea. Het deelgebied Huispark in de 
directe omgeving van het gebouw vormt het hart van het gehele landgoed Olterterp. Hoewel de 
ruimtelijke opbouw van het Huispark op hoofdlijnen goed is bewaard, kennen met name de 
parkdelen: Parkaanleg in landschapsstijl, Voormalige moestuin, Boekehiem/oprit, Slotlaan en Bos 
veel slijtage en tal van aandachts- en verbeterpunten. De weilanden in het deelgebied Huispark 
worden beheerd als soortenrijk grasland en worden in dit streefbeeld niet nader uitgewerkt. 
In het streefbeeld zal het gebied weer herkenbaar worden als de oude, bewoonde kern van het 
gehele landgoed met een goed verzorgde, natuurrijke, historische tuin- en parkaanleg. De 
herstelde aanleg sluit aan op de overige aanleg van landgoed Olterterp en op het parkdeel Kleine 
vijver in het bijzonder. De herstelde aanleg vormt een visitekaartje voor It Fryske Gea. 
 
 

Vooronderzoeken en opgave 
 
Naast het historisch onderzoek dat voor dit project is uitgevoerd en dat veel inzicht biedt in het 
ontstaan, de ontwikkelingsgeschiedenis en huidige inrichting van het deelgebied Huispark, zijn 
twee andere onderzoeken uitgevoerd: 
• Een opname en VTA inspectie van het aanwezige boombestand bij Huize Olterterp (Copijn 

boomspecialisten, 2016); 
• Een gedetailleerde digitale inmeting van de thans aanwezige aanleg (Timmermans 

Landmeetkunde BV, 2017). 
 
Bij het bomenonderzoek en de VTA inspectie zijn 233 opgaande bomen in het deelgebied 
Huispark geïnventariseerd. Bij de opname zijn er 3 dood. Er wordt verwacht dat 19 bomen 
binnen 2 jaar gekapt zullen moeten worden en dat 49 exemplaren binnen 5 tot 15 jaar zullen 
moeten worden gekapt. Het betreft veel karakteristieke en beeldbepalende exemplaren in de 
aanleg voor het huis en de komende twee jaar vooral veel beuken op de houtwal aan de 
noordoostzijde van het boekehiem. Het is duidelijk dat er een strategie voor het vervangen van 
de boombeplanting zal moeten worden bepaald. 
Uit de onderzoeken komt duidelijk naar voren dat de bestaande toestand in het huispark zorgen 
baart. Het is duidelijk dat de aanleg in het deelgebied Huispark toe is aan groot onderhoud. 
De historische structuur van de aanleg is nog steeds op hoofdlijnen aanwezig en beeldbepalend, 
maar blijkt aanzienlijk verschraald. In het Huispark ontbreekt bijvoorbeeld een groot deel van de 
Slotlaan die behoort tot de ruimtelijke hoofdstructuur van het landgoed als geheel. Het park sluit 
daardoor slecht aan op de overige delen van het landgoed. De huidige natuurrijke aanleg in de 
voormalige moestuin is zodanig verwilderd dat het gebied nauwelijks meer als zodanig 
herkenbaar is en het gebied is bovendien slecht toegankelijk. De omringende beukenhaag is 
incompleet en de resten zijn wild uitgegroeid. In sommige gevallen is een uitgegroeide haag fraai 
en versterkt het gevoel van ouderdom van de aanleg, maar in het Huispark is de structuur 
zodanig vervaagd, verwilderd en tevens incompleet dat deze door de beschouwer niet meer als 
zodanig wordt herkend. De sloten om de moestuin zijn verland en toe aan een grote 
onderhoudsbeurt (baggeren). 

Uit de terreinmeting blijkt ook dat het patroon van wandelpaden in de aanleg voor het huis, sterk 
is verlopen, de paden wisselen in breedte van 0,5 meter tot 4 meter. In vergelijking met de vele 
historische afbeeldingen blijkt het padenpatroon tevens incompleet te zijn en niet meer in 
originele vorm aan te sluiten op het huis en de parkdelen in de omgeving. Ook blijkt uit deze 
vergelijking dat de beplanting sterk is verschraald; het ontbreekt aan een aantal solitaire 
parkbomen op een sleutelpositie in de aanleg, naaldbomen, heesterbeplantingen, bloemperken 
en kunstwerken. 
De inrichting in de directe omgeving van het huis sluit met het gebruik van verschillende 
materialen en een geïmproviseerde vormgeving niet meer fraai aan op de tuin- en parkaanleg. 
Het boekehiem ten oosten van het huis tussen de Slotlaan en de afgrenzend houtwal, is in 
gebruik als oprit, maar is in het recente verleden herplant als een traditionele 2-rijige rechte 
‘oprijlaan’. De nog bestaande oude bomen verkeren voor een deel in een aftakelingsfase en 
nieuwe bomen slaan slecht aan wegens wateroverlast en sterke beschaduwing van de oude nog 
aanwezige bomen. 
Het streefbeeld voorziet in een algehele kwaliteitsverbetering van de aanleg. Vanwege de 
complexe samenhang tussen historische waarden, ecologie en gebruik wordt het opstellen van 
het streefbeeld beschouwd als een integrale ontwerpopgave. 

4.3 Uitwerkingen  

Landgoeddag in het huispark van landgoed Olterterp, 2015. 



158 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                            21 juli 2017 

Streefbeeld van de omgeving van het hoofdhuis. De nummers geven de volgende plekken aan: 1. de Slotlaan loopt door in het Huispark; 2. zichtlijn op de Kleine Vijver; 3. de hedendaagse, natuurrijke moestuin; 4. de oprit in het boekehiem; 
5. de parkeerplaats; 6. het bosje; 7. het bergje. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
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Streefbeeld 
 
In het streefbeeld gaat veel aandacht uit naar de verbetering van de bovengenoemde individuele 
parkdelen. Het voorziet daarnaast ook in een herstel van de in oorspronkelijke de inbedding van 
het deelgebied Huispark in het grotere parklandschap in de omgeving. 
 
Met het heraanleg van het ontbrekende deel van de Slotlaan als een rechte beukenlaan met 
wandelpad, krijgt deelgebied Huispark aan de zuidoostzijde weer haar oorspronkelijke aansluiting 
op de Slotlaan in het bospark aan de overzijde van de Harinxmaweg en aan de noordwestzijde 
weer op het kerkepad.  
 
De Parkaanleg in landschapsstijl aan de voorzijde van het huis is het meest beeldbepalende 
deel van de aanleg in het Huispark met een deels verjongd, prachtig en gevarieerd bestand aan 
monumentale en bijzondere bomen, een grote vijver, zwierige strak gestoken wandelpaden, 
bloemrijke heestervakken, ronde bloemperken en kunstwerken. In het voorjaar geven 
stinzenplanten een kleurrijk beeld. De aanleg heeft markant reliëf met glooiende 
terreinverhogingen aan de zijkanten en een bergje aan de weg aan de voorzijde. Het reliëf is 
origineel en verkeert grotendeels in oorspronkelijke staat. Het reliëf geeft de aanleg beslotenheid 
en in combinatie met de vijver refereert de aanleg aan het beeld van een arcadisch beekdal. 
Tevens richt de hoofdzichtlijn door de aanleg zich hierdoor op het huis en het vergezicht naar het 
parkdeel Kleine Vijver. In dit arcadische ‘beekdal’ ontbreken momenteel de historische sculpturen 
en een zonnewijzer. Met een hedendaagse interpretatie van deze beelden in de vorm van 
silhouetten uitgezaagd in stalen platen wordt de parkinrichting in dit parkdeel weer 
gecompleteerd. Met het herstel van zichtlijnen en de heraanleg van het oorspronkelijke 
verbindende wandelpad worden de parkaanleg voor het huis, de parkweide en de aanleg bij de 
Klein Vijver aan de overzijde van de Van Harinxmaweg weer als één samenhangende aanleg 
beleefd. De bestaande Etagelinde staat op een ‘verkeerde’ plek in de aanleg en past niet in de 
parkaanleg in landschapsstijl. Voorgesteld wordt deze linde te verplanten naar een geschikte 
locatie bij restaurant het Witte Huis. 
 
De moestuin achter het huis wordt ingericht als een hedendaagse, natuurrijke gebruikstuin. De 
rechte lijnen in het ontwerp refereren aan de historische inrichting van dit tuindeel als moestuin. 
De herstelde sloten, de herplante beukenhaag, het omlopende wandelpad en een compositie van 
recht gestoken vakken met bloemen en moesgewassen maken de tuin direct herkenbaar als de 
historische moestuin van het landgoed. Een aantal bestaande bomen en boomgroepen is in het 
ontwerp ingepast De nieuw aangelegde natuurvijver sluit met rechthoekig vormen aan op de 
inrichting als moestuin. Een terras met zitbank op een zonnige plek in de as van het huis zorgt 
voor een duidelijke verbinding met het hoofdhuis en lokt de bezoeker naar buiten om de tuin te 
beleven. 

De oprit in het boekehiem, de parkeerplaats en bosje vormen de entree tot het deelgebied 
Huispark en het hoofdgebouw voor autoverkeer. Lange rechte lijnen met hoge beuken in een 
groot grasvlak bepalen de inrichting. De parkeerplaats wordt omgeven door een deels 
wintergroene heesterbeplanting waardoor de geparkeerde auto’s het parkbeeld niet domineren. 
Het bosje zal worden opgeruimd en zich ontwikkelen tot een structuurrijk en natuurlijk bosgebied 
met in het voorjaar stinzenplanten. 
 
De aanleg in de directe omgeving van het huis zal geheel opnieuw worden aangelegd. Door 
de aanleg van een omringend klinkerpad krijgt het huis een duidelijke ‘plint’ als overgang naar de 
aanliggende tuin- en parkaanleg. Tussen het pad en het huis liggen plantstroken. Aan de zijde 
van het voorpark en is dit een lage beplanting van vaste planten en enkele lage solitaire 
heesters, aan de zijde van de moestuin een blokhaag met enkele ijle hoge heesters. In schaal en 
proportie is de plint zorgvuldig aangesloten op de architectuur van het hoofdhuis. Ook kunnen 
hierdoor de wandelpaden van de aanleg voor het huis en in de moestuin op een fraaie manier 
aansluiten. 
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Referentiebeeld van de parkaanleg van 
Hofstede Sterreschans. 

Een van de originele tuinbeelden die in het Huispark en bij het Huis met de Beelden 
heeft gestaan. Rechts een referentiebeeld voor een mogelijkheid tot een hedendaagse 
interpretatie van deze originele beelden. Deze beelden zijn de Drie Eenheid in het Karel 
de Grotepark in Deventer. 

Referentiebeeld van de moestuin van Bartimeus in Zeist. 

Referentiebeeld van picknicken in een boomgaard. 
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Waterelementen 
 
De structuur van waterpartijen en sloten wordt in het streefbeeld niet aangepast. Een aantal 
sloten verkeert in verwaarloosde toestand en is toe aan groot onderhoud (baggeren). Op enkele 
plekken in de parkaanleg voor het huis en in het boekehiem is sprake van lokale wateroverlast op 
maaiveldniveau. Dit lijkt eenvoudig op te lossen met een lokale drain richting een van de sloten 
of waterpartijen. In de moestuin wordt een nieuwe vijver aangelegd 
 
 

Wegen en paden  
 
In het streefbeeld wordt het padenstelsel in de aanleg in landschapsstijl voor het huis 
gerenoveerd. De paden krijgen een meer uniforme breedte van ongeveer 1,60m en 2.00m. 
Momenteel zijn ze uitgevoerd als zandpad en dat volstaat goed. De paden voor het huis worden 
vervangen voor een verharding met een vloeiend contour in een vormgeving die is afgestemd op 
de aanleg in landschapsstijl. 
De nieuwe paden in de moestuin en door de herstelde Slotlaan worden in een gelijkwaardig 
materiaal en op een zelfde breedte aangelegd.  
In de omgeving van het huis wordt een nieuwe ‘plint’ aangelegd die bestaat uit paden van 
klinkerkeien (gebakken), de vormgeving, kleurstelling en dimensionering sluit aan op de 
architectuur van het huis. Het terras met de zitbank in de moestuin is van dezelfde klinkers als de 
nieuwe ‘plint’ om het huis. 
In het streefbeeld sluiten de wegen en paden beter aan op bestaande deuren, toegangen en 
doorgangen van gebouwen. 
 

 

Gebruik 
 
Huize Olterterp fungeert als hoofdkantoor van It Fryske Gea. Het gebouw en de omringende tuin 
en parkaanleg vormen een ‘visitekaartje’ voor de organisatie. Hier presenteert de vereniging haar 
kunnen bij het beheer van een cultuurhistorisch waardevol landgoed met een historische tuin- en 
parkaanleg die tevens rijk is aan natuurwaarden. It Fryske Gea ziet zich hierbij duidelijk als 
erfgenaam en opvolger van het gedachtengoed van Ambrosius Ayso van Boelens en is 
geïnspireerd om deze erfenis goed te beheren. 
Hoewel bezoekers welkom zijn, de tuin- en parkaanleg toegankelijk is voor publiek en deel 
uitmaakt van het ‘Van Boelens ommetje’, krijgt het huis geen onthaalfunctie voor toeristische 
bezoekers. Voor deze functie zal worden samengewerkt met de overige eigenaren van het 
landgoed en stakeholders over een onthaal- en bezoekerscentrumfunctie. Hierbij wordt gedacht 
aan het restaurant het Witte Huis met de grote publieksparkeerplaats. 
 
 

Bouwwerken en kunstobjecten 
 
In het Huispark zijn, naast de bestaande gebouwen, geen nieuwe bouwwerken voorzien. Van 
herbouw van de koepel aan de weg is in het streefbeeld afgezien, omdat de oorspronkelijke 
locatie bij de verbreding van de Van Harinxmaweg is verdwenen en de nieuwe situatie te krap is 
voor een nieuw exemplaar. 
In de aanleg voor het huis van oudsher ruimte voor kunstwerken. Op het bergje is momenteel 
een hedendaags kunstwerk geplaatst. Dit werk is echter slecht zichtbaar vanuit de aanleg en 
speelt geen rol als visuele attractie in het parkbeeld. In het streefbeeld zijn op enkele historische 
plekken sculpturen voorzien om de uitstraling als het arcadisch beekdal te versterken. Ook in de 
opnieuw ingerichte moestuin is kunst denkbaar. 
Bij de beelden in het park voor het huis kan worden gedacht aan een hedendaagse interpretatie 
van de verdwenen historische beelden: een vaas op een sokkel, een zonnewijzer en twee bustes 
op sokkels vertalen als een hedendaagse interpretatie door de bijvoorbeeld als silhouet uit te 
zagen in hedendaagse vormen en materialen (bv staal), in een zelfde stijl en materiaalkeuze als 
voor het huisje Arm en Rijk, Hermitage en Huis met de Beelden zodat de eenheid van de aanleg 
op het landgoed wordt benadrukt. Mogelijk zijn de originelen in bruikleen beschikbaar. 
 
 



162 

Stichting In Arcadië                Landgoed Olterterp - Toekomstvisie op kwaliteitsverbetering parkaanleg en cultuurhistorische elementen                            21 juli 2017 

Plantlijst uit 1869 voor R. Baron van Harinxma toe Slooten 
te Beetsterzwaag (Harinxma Staete). Voorbeeld van 
plantlijst zoals die ook op Olterterp zal zijn toegepast.  

Referentiebeeld van de parkaanleg van Hofstede Sterreschans. Tekening van Huize Olterterp in 1889, op deze tekening zijn diverse 
sierheestervakken herkenbaar.  
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Beplantingen 
 
Bomen en heesters 
Het oude bomenbestand zal zo lang mogelijk goed worden verzorgd maar het is onontkoombaar 
dat deze geleidelijk en gefaseerd zal moeten worden vervangen. Herplant zoveel mogelijk op de 
oude plek in de gelijke soorten, waarbij ook de omringende beplanting kan worden aangepakt.  
 
• Bestaande oude bomen, die nog even mee kunnen: zo lang mogelijk goed verzorgen, bij 

vervanging zoveel mogelijk op de oorspronkelijke locatie en in de oorspronkelijk soort, bij 
voorkeur dan ook de omgeving herplanten;  

• Oude stoven (vnl. Alnus glutinosa langs de omringende sloten): afzetten en laten uitgroeien; 

• Overcomplete bomen verwijderen, zoals de hoog uitgegroeide coniferen in de moestuin;  

• Ontbrekende structuurbomen: herplanten conform ontwerp. 
 
Sortiment boom- en heestersoorten in de parkaanleg in landschapsstijl 
Het assortiment bomen in het deelgebied Huispark wordt op dit moment gedomineerd door 
gewone beuk (Fagus syvatica) en in mindere mate door zomereik (Quercus robur) en enkele 
linden (Tilia pallida). In de aanleg voor het huis staan een paar oude exemplaren rode beuk 
(Fagus sylvatica ‘Atropunicea’). De struiklaag wordt gedomineerd door hulst. Dit eenvoudige 
boom- en heesterbestand is te kwalificeren als verschraald. 
Bekend is dat in de tweede helft van de 19e eeuw door Gerrit Vlaskamp bij kwekerij Bosgra 
speciale soorten zijn besteld. Van Vlaskamp zijn ruim 330 bestellijsten bekend uit het archief van 
Kwekerij Bosgra. Deze geven een goed beeld van de oorspronkelijke sfeer en opzet van de 
beplanting in de parkaanleg voor het huis. 
Bij de herplant kan aan de volgende boom- en heestersoorten worden gedacht: 
• Tulpenboom (Liriodendron); 

• Amberboom (Liquidambar styraciflua); 

• Vederesdoorn (Acer negundo); 

• Bonte esdoorn (Acer platanoides div cv); 

• Goudes (Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’); 

• Treures (Fraxinus excelsior ‘Pendula’); 

• Plataan (Platanus orientalis); 

• Treurwilg (Salix sepulcralis); 

• Treurbeuk (Fagus sylvatica ‘Pendula’ en ‘Purpurea pendula’); 

• Vederbeuk (Fagus asplenifolia); 

• Rode beuk in verschillende schakeringen ( Fagus sylvatica atropurpurea); 

• Zuilbeuk (Fagus sylvatica ‘Dawijk’); 

• Berk (Betula div. soorten en cv.); 

• Beverboom (Magnolia div. soorten en cv.); 

• Goudenregen (Laburnum watererii ‘Vossii’ ); 

• Valse christusdoorn (Gleditia); 

• Honingboom (Sophora japonica); 

• Zuileik (Quercus ‘Koster’); 

• Katsoeraboom (Cercidiphyllum japonicum); 

• Tamme kastanje (Castanea sativa); 

• Turkse hazelnoot (Corylus colurna). 
 

Wintergroene soorten als: 

• Goudhulst; 

• Abies soorten; 

• Taxus baccata; 

• Thuja occidentalis. 
 
Heestersoorten: 

• Meidoorn (Crataegus in div. soorten en cv.); 

• Pruikenboom (Cotinus coggygria div. cv.); 

• Blazenstruik (Colutea); 

• Lijsterbes (Sorbus aria); 

• Kardinaalsmuts (Euyonimus div. cv.); 

• Broodboom (Aucuba japonica nb. de groene); 

• Weigelia (Weigelia rosea / W. intermedia); 

• Jasmijn (Philadephus); 

• Seringen (Syringa div. soorten en cv.); 

• Pluimhortensia (Hydrangea grandiflora); 

• Fluweelboom (Rhus typha); 

• Sneeuwbal (viburnum); 

• Rozensoorten bijv. (Rosa gallica div. cv.); 

• Ribes (Ribes sanguineum); 

• Kornoelje (Cornus div. soorten en cv.); 

• Bruidsbloem (Deutzia scabra div. cv.); 

• Spierstruik (Spirea div. soorten en cv.); 

• Gelders roos / Sneeuwbal (Viburnum div. soorten en cv.). 
 
Als kruidachtige planten daartussen: 
• Kamperfoelie (div. soorten en cv.); 

• Clematis recta (div. soorten en cv.); 

• Varens (div. soorten en cv.). 
 
Bloemperken en vaste planten 
In het streefbeeld zijn op twee plekken zijn bloemperken voorzien: in de aanleg voor het huis en 
in de moestuin. In de plint om het huis zijn ook vakken vaste planten verwerkt. 
 
In de parkaanleg voor het huis zijn, conform historische foto’s, verschillende bloemperken 
voorzien. De invulling hiervan kan op verschillende manieren plaatsvinden: er kan worden 
gedacht aan historische soorten maar spannender is wellicht een hedendaags assortiment van 
bijv. Gaura, Verbena, etc. 
 
Tot slot is er nog stinzenflora, zoals bijv.: 

• Narcis (Narcissus div. soorten en cv.); 

• Sneeuwklokjes (Galanuthus div. soorten en cv.); 

• Sneeuwroem (Chionodoxa div. soorten en cv.); 

• Bostulp (Tulipa sylvesteris); 

• Etc. 
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Actuele situatie van de omgeving van de Kleine Vijver. 
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4.3.2 Aanleg Kleine Vijver (a.s.r.)  
 
De parkaanleg bij de Kleine Vijver die in samenhang met het huispark een belangrijke rol vervult 
in de parkaanleg van Olterterp is in de actuele situatie afgesloten voor wandelaars. Van het 
oorspronkelijke padenstelsel zijn nog enkele resten van paden herkenbaar. Grote delen van het 
padenstelsel zijn geheel verdwenen. Onderdelen zijn inmiddels al hersteld. Zo is de vijver 
gebaggerd, is de boomgroep de “12 Apostelen” opnieuw aangeplant en is een platte brug bij de 
“12 Apostelen” aangelegd. 
Aan de hand van de vele historische afbeeldingen en ansichtkaarten wordt de aanleg bij de Kleine 
Vijver als parkdeel en van de samenhang tussen deze aanleg en het huispark hersteld en 
gereconstrueerd. Het doel is de aanleg toegankelijk en weer beleefbaar te maken voor het 
hedendaagse publiek en de eenheid tussen het huispark en de aanleg bij de Kleine Vijver weer te 
herstellen. 
 
 

Op beide foto’s zijn de “12 Apostelen” zichtbaar 
voor de herplant. Op de rechter foto is ter 
vergelijking een historische foto zichtbaar.  
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Streefbeeld van de omgeving van de Kleine Vijver. De nummers geven de volgende plekken aan: 1. zitbank op de heuvel; 2. zichtas vanaf de bank naar het Huispark; 3. de “12 Apostelen”; 4. huisje ‘Arm en Rijk’; 5. tuin van ‘Arm en Rijk’;  
6. de ‘grot’ waardoor het huisje bereikbaar is, 7; het droogdal van de Kleine Vijver, 8; laarzenpad richting het Huispark. 

1. 

2. 

3. 

7. 

8. 

4. 
5. 

6. 
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Streefbeeld 
 
Het hoofdmotief van de aanleg is een vijver met een verschillende eilanden die vanaf de 
heraangelegde rondwandeling om de vijver niet in één blik is te overzien. De beplante eilanden 
vormen coulissen en de oevers worden op enkele plekken afgeschermd door beplante 
grondwallen. Hierdoor krijgen de vijver en het eilandenrijk daarin een mysterieuze uitstraling. 
Het parkgebied heeft verschillende markante inrichtingselementen die zorgen voor een rijk 
gevarieerde ruimtelijke beleving met verschillende ‘attracties’ voor de wandelaar. Op een 
terreinverhoging aan de zuidoostzijde van de aanleg is een zitbank opgesteld. Vanaf deze bank is 
er over de vijver en een weiland heen zicht naar huize Olterterp in het huispark. Deze zichtlijn 
vormt feitelijk de verbinding tussen het huispark en het Grote Bospark als geheel.  
Vanaf de zitbank is ook de boomgroep “12 Apostelen” nadrukkelijk zichtbaar; als een groene 
tempel met 12 boomstammen als zuilen en een koepelvormig bladerdak, vormt de boomgroep 
als groen bouwwerk een ‘tempel van de natuur’ en een tegenhanger van het Huize Olterterp, dat 
gezien kan worden als ‘tempel der bouwkunst / cultuur’ en in de verte zichtbaar is als stenen 
bouwwerk en ‘menselijke woonstee’. 
Een ander bijzonder inrichtingselement is de in hedendaagse vormen en materialen herbouwde 
folly huisje Arm en Rijk (zie ‘Ornamentele bouwwerken’, pg. 165) met bijbehorende herstelde 
‘tuin’. Dit ornamentele bouwwerk is vanaf de rondwandeling om de vijver slechts af en toe 
zichtbaar en is bereikbaar via een ‘achterommetje’ aan de westzijde van de aanleg. De betekenis 
van dit bouwwerk wordt met enkele dichtregels aan de bezoekers duidelijk gemaakt. Een 
laarzenpad door het weiland in de zichtlijn verbindt het huispark met de Kleine Vijver. 
De beplanting in de aanleg heeft, naast de boomgroep ‘“12 Apostelen”’ een natuurlijk, bosachtig 
karakter met op strategische plaatsen wintergroene groepen naaldbomen. 
 

Uitsnede van de Kleine Vijver en omgeving van de 
kaart ‘Kaart met de wandelpaden in het huispark en 
een deel van het Grote Bospark’, na 1930 voor 1943. 
Collectie It Fryske Gea. 

Foto van de herplant van de “12 Apostelen” in 2016. Foto van Gerald Kragt. 

Referentiebeeld van een moderne bank 
met historische uitstraling.  

De “12 Apostelen” in of vóór 1906. Een zwartwitvariant van deze ansichtkaart uit het Fries Fotoarchief nr. AC 565 
heeft als poststempel 1906. 
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Het toegangshek met brug achter de tuinmanswoning richting de grot en de kluizenaarshut 
“Armoe en Rijkdom” omstreeks 1908. Coll. Tresoar AC 554. 

Ansichtkaart van de Kleine Vijver. Afgebeeld is de een aftakking van de Kleine Vijver met het 
naastgelegen wandelpad Coll. Tresoar AC 251. 

Een ansichtkaart van de Kleine Vijver. Collectie van het Fries Museum, AC574. 
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Beplantingen 
 
De huidige beplanting wordt gehandhaafd. Eventuele slechte delen in de beplanting worden 
pleksgewijs vervangen door soortgelijke nieuwe aanplant met een inheems assortiment. Er 
worden geen ornamentele bomen en heesters aangeplant. De enige uitzondering hierop zijn 
enkele wintergroene groepen naaldbomen. 
Op enkele plekken wordt gedund met als doel lichtval op het water te creëren of dichtgegroeide 
zichtlijnen te herstellen. De open plekken worden beheerd als schraal grasland.  
Ook de voormalige rechthoekige door water omgeven ‘tuin’ ten westen van het huisje Arm en 
Rijk wordt open gemaakt. Deze wordt in structuur hersteld als open weide (schraal grasland) 
omgeven door een houtwal.  
 
 

Wegen, paden en bruggen 
 
Het padenstelsel word als zandpad aangelegd met een breedte van circa 2 meter. Er komen drie 
entrees naar de aanleg bij de Kleine Vijver: twee entrees vanaf de Slotlaan en als derde entree 
een laarzenpad dat vanaf de Van Harinxmaweg nabij de voormalige tuinmanswoning door het 
weiland in de zichtlijn voert naar de Kleine Vijver. Op de langere termijn is het een mogelijkheid 
om in samenwerking met de eigenaar van de voormalige tuinmanswoning de originele entree ten 
zuiden van de tuinmanswoning weer in gebruik te nemen.  
Aan de oostzijde sluit het padenstelsel aan op het pad richting de herstelde Beppekelder. In de 
rondwandeling om de vijver wordt het grote eiland met het huisje Arm en Rijk ontsloten met een 
platte brug zonder reling. Optioneel is het aanbrengen van een hekwerk in rustieke stijl op deze 
brug. De voormalige grot zal herkenbaar zijn als pad dat door de wal voert waarin deze weer is 
uitgegraven (voor uitwerking zie kopje reliëf).  
Behalve de reeds aangelegde platte brug bij de “12 Apostelen” ligt een derde platte brug zonder 
reling over de noordwestelijke arm van de vijver. 
 
 

Water en eilanden 
 
De Kleine Vijver is recent gebaggerd. In de Kleine Vijver liggen drie eilanden; twee kleine 
eilanden en het grote eiland met de rechthoekige tuin met het huisje Arm en Rijk. De beplante 
eilanden vormen coulissen waardoor de vijver niet in een keer is te overzien en de wandeling 
rond de vijver een rijk gevarieerde beleving kent.  
 
 

Reliëf 
 
Langs de noordzijde van de Kleine Vijver liggen de oorspronkelijke wallen die de Kleine Vijver 
bewust uit het zicht houden vanaf het (herstelde) pad. In de wallen zitten enkele oorspronkelijke 
uitsparingen vanwaar zichten over de vijver zijn. Deze grondwallen behoren tot de 
oorspronkelijke aanleg en zijn gaaf bewaard. Ze worden zorgvuldig in stand gehouden. 
Het bergje aan de oostzijde als eindpunt van de zichtlijn vanuit het huis wordt beter zichtbaar 
gemaakt door het verwijderen van opslag en het plaatsen van een zitbank. 
Ten zuiden van het huisje Arm en Rijk ligt de oorspronkelijke wal waarin de grot was aangelegd. 
De grot wordt als pad weer herkenbaar gemaakt en uitgegraven in de wal. Optioneel is het 
aanbrengen van een ‘dak’ of ‘overwelving’ bestaand uit wortelstronken ter versterking van het 
groteffect. 
 

Ornamentele bouwwerken 
 
Het huisje Arm en Rijk wordt beleefbaar gemaakt door het weergeven van de contour van ‘Arm 
en Rijk’ als folly. De detaillering is nader uit te werken, mogelijk als ontwerpwedstrijd, in een 
zelfde stijl en materiaalkeuze als de hermitage bij de Grote Vijver en het ‘Huis met de Beelden’, 
zodat de eenheid van de aanleg op het landgoed wordt benadrukt. 
Op het bergje in de zichtlijn vanuit het huis wordt een zitbank met gietijzeren onderstel geplaatst 
in een markante kleurstelling die goed zichtbaar is vanuit het huispark. 
Optioneel is het plaatsen van een rustiek hekwerk conform de historische foto’s op de platte brug 
naar het grote eiland met het huisje Arm en Rijk. 
 
Maatregelen: 

• Aanleg padenstelsel inclusief laarzenpad; 

• Plaatsen contour van het huisje Arm en Rijk als folly; 

• Vrijmaken rechthoekige tuin ten westen van het huisje Arm en Rijk; 

• Vrijmaken zichten vanaf pad tussen de wallen langs de noordzijde van de Kleine Vijver; 

• Plaatsen brug bij de zitbank in de zichtlijn (reeds uitgevoerd), optioneel toevoegen van een 
rustieke brugleuning conform historische afbeeldingen; 

• Plaatsen twee platte bruggen, optioneel afsluitend rustiek hekwerk conform historische 
afbeeldingen op de brug naar het grote eiland;  

• Plaatsen bank op de heuvel in de zichtlijn als beëindiging van de zichtlijn; 

• Vrijstellen heuveltop in de zichtlijn van opslag; 

• Grot ten zuiden van het huisje Arm en Rijk als verdiept pad aanleggen, optioneel afdekken 
met wortelstronken; 

• Verwijderen opslag rond het ‘droogdal’ ten noordoosten van de heuvel. 
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