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Betreft: Studie op Locatie – 11 december 2009
Onderwerp:
De overtuin van Huize Olterterp of Slot Boelens bij Beetsterzwaag, Friesland
Geachte Cascadevriend(in),
U heeft te kennen gegeven de uitnodigingen voor de bijeenkomsten in het kader van SOL te willen
ontvangen.
Studie op Locatie (SOL) is een jonge activiteit van Tuinhistorisch Genootschap Cascade. Het doel van
deze activiteit is om op verzoek van een eigenaar of beheerder van een tuin of park (particulier of
instelling) of een andere betrokkene een aspect van de geschiedenis van de tuin- en
landschapsarchitectuur op locatie nader uit te diepen met een groep specifiek geïnteresseerden. In
januari jl. hebben in het kader van SOL 25 Cascadedonateurs de reconstructie van de rustplaatsen in
de boventuin van Paleis Het Loo onder de loep genomen.
We prijzen ons gelukkig dat Cascade-vriend Nico Kloppenborg uit Mantgum een zeer interessant
studieobject heeft aangedragen, dat we op vrijdag 11 december a.s. met u willen bezoeken. Het gaat
om de overtuin van Huize Olterterp bij Beetsterzwaag. Deze is in eigendom van Amvest, een
onderdeel van AMEV, en in beheer bij de Bosgroep Noordoost Nederland.
Wij hebben voor dit late tijdstip in het jaar gekozen omdat het bos dan transparanter is en doorkijken
en structuren duidelijker zichtbaar zijn.
De Provinciale Vereniging voor Natuurbescherming It Fryske Gea verleent ons deze dag gastvrijheid:
‘s ochtends mogen we gebruik maken van de ontvangstruimte in Huize Olterterp.
Locatie
Plaats: Huize Olterterp, Van Harinxmaweg 17, 9246 TL Olterterp bij Beetsterzwaag
Datum: vrijdag 11 december 2009
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 15.00 uur
Programma
10.00 uur Ontvangst op Huize Olterterp (parkeergelegenheid aanwezig) met koffie/thee en cake
aangeboden door “It Fryske Gea”
10.30 uur Inleiding door Nico Kloppenborg
11.15 uur Korte wandeling door het park
12.00 uur Lunch (neem zelf uw lunch mee!)
13.00 uur Lange wandeling in de overtuin
15.00 uur Einde wandeling
Na afloop: thee/koffie/soep in Restaurant Het Witte Huis, Van Harinxmaweg 20, 9246 TL Olterterp
(facultatief)
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Kosten: €3,00 (excl. consumptie in Restaurant Het Witte Huis)
NB U neemt uw eigen lunch mee.
Kleding: warme, waterdichte jas en stevig waterdicht schoeisel of laarzen.
Aanmelden:
U meldt zich aan door een e-mail (onderwerp SOL) te sturen met uw naam, voornaam en
telefoonnummer naar karenveenland@planet.nl, graag z.s.m. (vóór 3 december).
U ontvangt een bevestiging en de lijst van deelnemers met hun e-mailadressen, zodat u met elkaar
contact kunt opnemen over gezamenlijk reizen. Tevens ontvangt nog enige documentatie.
Studieobject Olterterp
Lees hieronder Nico’s informatieve beschrijving:
Aanleiding is een krantenbericht in de Leeuwarder Courant, najaar 2008.
In het korte artikel stond het bericht dat de Bosgroep Noordoost Nederland plannen aan het
voorbereiden is om de uitgestrekte bossen rondom Beetsterzwaag op te gaan knappen. Het gaat
daarbij om wegwerken van achterstallig onderhoud, herplant van lanen en de aanleg van
parkeervoorzieningen.
Een onderdeel van het plangebied betreft het terrein gelegen tegenover huize Olterterp het
hoofdkantoor van ‘it Fryske Gea’, de provinciale natuurbeschermingorganisatie.
In Friesland tref je, meer dan in andere provincies zogenaamde overtuinen aan. Langs de Hoofdstraat
van het voorname dorp Beetsterzwaag liggen er enkele waarvan die van Lyndenstein naar een
ontwerp van Roodbaard het bekendst is.
Wat weinig mensen nog weten is dat even buiten het dorp tegenover huize Olterterp of Slot Boelens
ook een overtuin ligt. Deze tuin maakte ooit deel uit van een grootschalig landschapspark dat
tegenwoordig door verwaarlozing nauwelijks als zodanig meer herkenbaar is. De overtuin is
verwilderd en afgesloten voor publiek, de padenstructuur is grotendeels verdwenen. Het verwilderde
terrein wordt gezien als bosgebied en heeft geen beschermde status.
Een aantal jaren geleden vond ik in een inboedel een aantal ansichtkaarten met daarop de
intrigerende afbeeldingen van een bomengroep, de 12 apostelen geheten, ook foto’s van een
hermitage, een roeivijver, een huisje met beelden en een aardwerk genaamd Beppe’s kelder en nog
veel meer, alles in het gebied tegenover Huize Olterterp.
Nieuwsgierig van aard ben ik op ontdekkingtocht gegaan, een min of meer clandestiene wandeling
door het bos. De 12 apostelengroep gevonden, restanten van vijvers, de aardwerken etc. Het ligt er
grotendeels nog. Wat opviel was ook het grote aantal meerstammige bomen.
Het Fries Fotoarchief bewaart een groot aantal foto’s en ansichten van de overtuin en op de Hisgis
zijn de kadastrale gegevens van 1832 makkelijk te vinden.
Een ontwerper van de tuin is niet bekend. Wel is bekend dat Roodbaard voor een lid van de familie
Boelens , de bouwers van huize Olterterp, op Staniastate bij Oenkerk gewerkt heeft.
Ik wil graag met Tuinhistorisch Genootschap Cascade deze vergeten overtuin bezoeken en op zoek
gaan naar de restanten van de parkaanleg en de bijzondere beplanting. Met in ons achterhoofd de
vraag:
•
•

Wat kun je redelijkerwijs doen om dit vergeten park te bewaren en is dit bewaren de moeite
waard.
Hoe waarderen we de restanten van deze aanleg.
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Met vriendelijke groet,
Initiatiefnemer:
Nico Kloppenborg
Galemawei 5-7
9022 AA Mantgum
058 – 25 01 989/25 01 936
06 22 60 59 11
nicokloppenborg@planet.nl

Bijlagen:

Organisatie namens Cascade:
Karen M. Veenland-Heineman
Prof. Sproncklaan 7
3705 AA Zeist
030-69 55 033
06 12 90 94 95
karenveenland@planet.nl

Ansichtkaarten en foto’s (zie Bijlage 1).
Kijk ook op internet bij www.Hisgis.nl en het www.friesfotoarchief.nl
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