Trage Tocht Beetsterzwaag
Auteur: Rob Wolfs
Olterterp, Koningsdiep en Lippenhuisterheide
We maken een prachtige wandeling in het Friese coulisselandschap rond Beetsterzwaag.
In de Hoofdstaat is aan de chique panden te zien dat de adel hier in de 18e en 19e eeuw
woonde. De route begint bij het Lycklamahuis, een statig landhuis dat werd gebouwd in
1825. We lopen door de Overtuin van het huis en komen aan het eind van de tocht terug
via de achtertuin met prieel. Over het Kerkepad Oost gaat de wandeling langs de Van
Teyens Fundatie uit 1858. Langs fraai gelegen huizen wandelen we over bospaden en
bomenlanen in de richting van het kerkje van Olterterp. De kerk is rond 1500 gebouwd,
de toren dateert uit 1744. De kerk wordt tegenwoordig vooral als concertzaal,
expositieruimte en trouwlocatie gebruikt. Na restaurant Het Witte Huis lopen we de
bossen van het landgoed Lauswolt in. Hier vinden we een mooie afwisseling van
bosbeekjes, vennen en bomenlanen. We kruisen het beekdal van het Koningsdiep, ook
wel Alddjip genoemd, en volgen dan vrij lange, rechte halfverharde wegen door een
halfopen landschap. Kamertjeslandschap op z'n Fries. Op de terugweg naar het noorden
fascineert juist weer de open Lippenhuisterheide, een gebied dat vooral uit natte heide
bestaat met veentjes en vennen. We kruisen nog een keer het Alddjip, lopen langs de
rand van het beekdal naar het Wallebos en over een monumentale beukenlaan bereiken
we de rand van Beetsterzwaag. Nog even kronkelen over sluip-door-kruip-door paadjes
en we stevenen in een rechte lijn op het Lycklamahuis af.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte loop je naar huisnummer 80, het Lycklamahuis en daar ga je bij kp
110 linksaf een parkje in langs een bord over de Tropische Kas. Op een driesprong
rechts aanhouden en direct daarna op een Y-splitsing ook rechts aanhouden. Bij een
bankje meebuigen naar links. Dan het eerste paadje naar rechts in de richting van een
houten klaphek. Op de klinkerweg linksaf. Aan het eind rechtsaf, Kerkepad Oost. Je komt
uit op de Vlaslaan, hier linksaf. Even voorbij een bankje op een kruising bij kp 91 rechtsaf,
klinkerweg. Langs de Van Teyens Fundatie en het wordt een brede halfverharde weg. Bij
nummers 47/45 rechtdoor. Direct een bruggetje naar links negeren en dan rechtdoor over
een bruggetje, een smaller pad. Bij huisnummer 47 rechtdoor, je loopt langs een hek aan
je rechterhand.

2. Bij kp 74 op een kruising rechtdoor langs een klaphekje over grasland naar een
volgend klaphekje. Door het hekje en rechtdoor het bos in. Je gaat over een brede
houten plank het water over en buigt met het pad mee naar rechts langs het water. Je
buigt van het water het af en je volgt een paadje door een beukenbos. Je komt op een
veelsprong bij kp 70. Hier ga je min of meer rechtdoor, het meest brede pad (wit-rode
markering) met aan je rechterhand grasland. Op een kruising rechtdoor, nu Achterwei.
Op een volgende kruising bij kp 79 verder rechtdoor. Na huisnummer 9 aan je linkerhand
met de brede halfverharde weg meebuigen naar rechts.

3. Je neemt het eerste pad linksaf in de richting van een kerkje. Bij het kerkje een rondje
om de kerk maken. Na de kerk het pad verder vervolgen en iets links aanhouden over de
bredere halfverharde weg. Meebuigen naar rechts en deze weg omzoomd door eiken
volgen. Je komt uit bij een verkeersweg en je steekt over naar Het Witte Huis. Hier linksaf
over het fietspad langs Het Witte Huis. Aan het eind van de parkeerplaats bij P63200/002 rechtsaf en rechtdoor naar houten hekken. Je gaat door een klaphekje en dan
linksaf. Kort daarna op een kruising bij kp 75 rechtsaf, bospad. Paden naar rechts
negeren en doorlopen tot voor een grote plas.

4. Daar loop je naar kp 89 en hier ga je linksaf langs het water, een breed halfverhard
pad. Bij een ijzeren brug rechtsaf de brug over en aan de andere kant bij kp 81 rechtsaf
langs het water. Een pad naar links negeren en langs het water blijven lopen. Je komt op
een driesprong bij kp 83 en je gaat linksaf. Op een kruising linksaf. Direct daarna op een
volgende kruising rechtdoor. Een paadje naar links negeren. Je komt uit op een ander
bospad. Hier ga je even naar links en direct weer rechtsaf. Nu neem je het eerste
rechtsaf, omzoomd door jonge beuken. Verderop dit pad blijven volgen langs houten
palen. Op kruising met mountainbikepaadje rechtdoor. Meebuigen naar rechts,
beukenlaan. Dan weer meebuigen naar links. Je gaat over een dam heen bij een
bosbeek. Dan aan je rechterhand zicht op een ven. Dit pad steeds blijven volgen.
Verderop opnieuw zicht op een ven aan je rechterhand. Doorlopen tot je uitkomt bij een
klinkerweg.

5. Hier schuin naar links oversteken en langs een houten afsluitboom een bospad in. Dit
pad volgen tot het eind en daar op een driesprong rechtsaf. Dit pad in de bosrand blijven
volgen. Ook bij een open terrein het paadje rechtdoor blijven volgen. Op een splitsing bij
de rand van een bosje linksaf langs het bosje. Doorlopen tot je uitkomt op een
asfaltfietspad. Hier ga je linksaf. Met het fietspad meebuigen over een brug en mee naar
rechts, fietspad volgen. Na bankjes meedraaien naar links, fietspad van betonplaten of
daarnaast over gras. Op een kruising met een ander pad rechtdoor, nu zandweg met
naastliggend fietspad. Deze weg nu 1,3 km blijven volgen tot een kruising bij kp 54.

6. Hier ga je rechtsaf, een weg met in het midden een betonplaten fietspad en aan de
zijkanten onverharde stroken. Deze weg blijf je 1,7 km volgen tot een kruising. Op deze
kruising bij P-23985/001 en kp 43 rechtsaf, Âld Hearrewei. Je passeert een metalen hek
en je volgt een brede bosweg met naastliggend fietspaadje. Verderop loop je tussen
vergraste heidegebieden door. Daarna aan weerszijden graslanden. Je passeert een
metalen hek en je gaat de brug over het water over. Na de brug wordt het Zandlaan.

7. Nu bij kp 30 het eerste pad naar links langs een bordje 'Opengesteld', een pad in de
bosrand. Dit pad steeds blijven volgen. Je gaat een houten bruggetje over en vervolgt het
pad. Je komt op een driesprong bij kp 32. Daar ga je rechtsaf, een lange bomenlaan.
Steeds rechtdoor tot de kruising bij kp 35. Hier ga je linksaf. Paadjes naar links negeren
en na gebouwen aan je rechterhand neem je het eerste paadje naar rechts. Bij
parkeerterreintje rechtdoor en dan een klinkerweg. Bij groot gebouw met huisnummer 1A
een klinkerpad volgen. Bij klinkerweg oversteken en direct daarna op een splitsing van
klinkerpaden linksaf. Weg oversteken en klinkerpad vervolgen. Met en bocht naar rechts.
Waar het klinkerpad naar links buigt moet je rechts aanhouden, de asfaltweg oversteken
en bij bord 'Stop' rechtdoor, een smal bospaadje in. Je komt uit op een ander pad. Hier
rechts aanhouden.

8. Op een kruising met klinkerweg schuin rechts oversteken en een smal
schelpenpaadje door de grasvelden volgen. Aan het eind op de weg rechtsaf. Nu na
huisnummer 25 een onverhard paadje in en dat met een bocht naar links volgen. Op een
splitsing links aanhouden langs een metalen bankje en je loopt in een rechte lijn af op het
Lycklamahuis. Bij het huis rechts aanhouden en je komt weer uit op de Hoofdstraat in
Beetsterzwaag. Hier linksaf naar de bushaltes of de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Beetsterzwaag, bushalte Hoofdstraat.
Openbaar vervoer
Bushalte Hoofdstraat, lijn 20 of 21 van/naar station Heerenveen.
Parkeren
Beetsterzwaag, parkeerplaats tegenover het Ruiterpad 2, 9244 CE. Het Ruiterpad is een
zijstraat van de Hoofdstraat. Vanaf de parkeerplaats ga je linksaf terug naar de
Hoofdstraat. Op de Hoofdstraat linksaf richting Lycklamahuis en kp 110. Zie verder
routebeschrijving onder 1.

Lengte van de wandeling
13 km.
Horeca onderweg
In Beetsterzwaag restaurant 't Snackbearske, http://www.restaurant-snackbearske.nl/
en Prins Heerlijck, http://www.prinsheerlijck.nl/.
In Olterterp hotel-restaurant Het Witte Huis, https://wittehuisolterterp.nl/.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-beetsterzwaag/17023/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

