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Het van Boelens-Ommetje
Naaraanleidingvan dedooru uitgeschreven
wedstrijd',winje eigenommetje,,doenwij als
StichtingBevorderingToerismeBeetsteÍzwaag
e.o.13nrn; graagmeemet eenberevenis
die
we denaamhet "Van Boelens-Ommetje,,
hebbengegeven.
DezeÍoute loopt door het uitgestrektelandgoedolteierp in deFriesegemeente
opsterland,
eengebieddatin de 180"eeuwgeheerin beiit wasvanoe famitievan-Boelens.
Historie
Ambr.osius
vanBoelens,grietmanvan opsterland,stichttedaarinin 1793eenlandhuis
met
daarbijeentuin in landschapsstijl,
maarliet ook heidemet dobben,'herschepp""
i, ."í--aangename
lustplaats"doorde aanlegvan bossenmet wandelwegenen *ateipartijen.
De familiebezateeneigenbegraafolaats,
die vanafhetrandhuisiata..ti;d, ,tot Éo.i.n,
genoemdwerd,bereikbaar
wasvia deLykleane,delijklaan.
ol.Ierp isdankzij het initiatief vaÍr Ambiosiusvan Boelenseengebiedgeworden
lï19:_:9
waannvanaïerndr 9'" eeuwook dedorpsbevolking
ontspanning
vond.De heidehid plaats
gemaaktvoor bossenwaarinmen ÍuurgenÍrme
wandilingenkon áat"". or m"r, t oruáËii; ae
GrutteFivereen"pleizierbootje"om zich op hetwat", t-"lr"rpor"r.
de.lgonder.tijdheeftdir gedeelte
vanhefbosdeinteresse
vandemeerderheid
van de
Jn
bevolkingverlorenen is tegenwoordig
ook dehistorievan weleervoo. de g"wone*aràeh*
nauwelijksmeerterugte vinden.
Doel
De stichtingheefthet initiatieftot hetcreërenvar dit ommetjegenomen
met als doerde
vroegere" Heerlyckheid" te herintroduceren.
Dit kan gerealiseérdwordendoor de
toegankelijkheidte verbeteren,de historischepaden
*"er zichtbaarenlof
"ripl.kk".,
herkenbaarte makenofdeze terugte brengenin de oorspronkelijke
staat.
vanuitBeetsterzwaag
is hetommetjebereikbaar
via hetkerkepàdoost. Dezerouteis slecht
begaanbaar
enmogelijkte samenmetdit projectop te knappen.
De Aegonis eigenaar
van hetbosgebied
en siaatpÀsitieftËgenover
onsinitiatief.zij wihaar
medewerking
verlenenom dit ommetjemogelijkiemaken.
Het ommetjesluit aanop eenbestaande
wandelroute
(hetZevenwouden
pad)enis tot nu toe
niet beschreven
ofuitgezet.Bij derealiseringwilrenwe deroutemarkerenende wandelaar
e.enschriftelijkeof te beluisteren
uitlegmeegevenoverdebijzonderheden
die menaantreÍt
tijdenshet ommetje.
Dit is mogelijkdankzijdemedewerking
vanhoter-restaurant
Het witte Huis, datgeregen
is
op het start-eneindprmtvanhetVan Boelens_Ommetie.
Het restaurant
biedtdewandelaar.tevens
de gelegenheid
gebruikte makenvan eenspeciaal
voor hetommetjesamengestelde
lunch.
Citaat:
Yolt IJzerman(staatsbosbeheer
Noord/ Fryslàn),trekkervan het samenwerkingsverband
van
boseigenaren
rondBeesterzwaag:
uHeí v-anBoelens'ommetje
is eengoedvoorbeerdvan kreinscharigrecreatiefgebruih dat de
waardevan de landgoederenrond Beetsterzwaagalsuitgangspunt
neemten benadrukt,in
plaats van eenaanslagop doeí.Dit is het sooí recreatie
àa
de
boseigenao, jo,ri ,íoa"o
-er
passenin han visie en in destreek,.
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De route

Routebeschrijving
heeftdiverseinwonersmetcultuurhistorische,
natuurhistorische
eneducatieve
Beetsterzwaag
toegezegd
bij hetmakenvan eenroute
kennis.Eenaantalhiervanhebbenhunmedewerking
datu nu in
beschrijving.In debeschrijvingvan onzeopzetvan hetVan Boelensommetje
Dezebehandelt
met namede
handenhebtis reedseenkorteroutebeschrijving
opgenomen.
aspecten
van deroute.
cultuurhistorische
komenook beschrijvingen
vanwaarte nemen
In deuiteindelijkeroutebeschrijving
pingoruihes,
landschappelijke
ennatuurhistorische
zakenals
specifiekebomenen planten,
lanenstructuur,e.d.Daamaast
zal vormgeverRBH SignSystemhetrouteboekje
een
aantrekkelijkuiterlijk geven.
Naasteenschriftelijkebeschrijvingkomter ook eenaudioversie
die via MP3 is te beluisteren.
De routebeschrijving
is op veleplaatsente verkijgen (ziepromotie)De MP3-versieis te
via wrvw.lanterfanten.nl
downloaden
oftegeneenborgte lenenbij hotel-restaurant
"Het
WitteHuis".

1 . Het Witte Huis
Vijfentwintig jaar lang werd dit logementverhuurddoor de familie Sandberg-Van
Boelensaan Gerrit-Janvan Wely (zie foto; huis van Wely).
Rond 1890 werd het pand veranderdin een uitspanningmet speeltuin.Men kon zich
vermakenop een Amerikaanserutschbaan(glijbaan),in de Turkse molen ofop de
familieschommel
Jagershielden hier in de witte koepel hunjachtbijeenkomsten.
Het Witte Huis was tevensstationvan de tram Heerenveen-Veenwouden.

"#H,

Het huisvan Weiv hethuidieeWitte Huis .

"Het Witte Huis" nu

2. De Lykleane,de lijklaan
in dekerk te
redenenverbodenom de overledenen
Na 1828washetom hygiánische
begraafplaats
aan
op
eenplek op het
DaaromlegdeAmbrosiusvanBoelenseen
begraven.
landgoedwaarin deveertiendeeeuwde kerk van Olterterpmoethebbengestaan.Via de
bereiken.
Lykleanekon men dezebegraafoiaats

Lykleane

3. De begraafplaats
ComeliaTrotz enzes
BegravenliggenAmbrosiusvan Boelensenzijn vrouw Susanna
wordt beheerddoor de Annettevan Boelensvan hun negenkinderen.De begraafolaats
naarde
na,is in 1934overgegaan
op dezebegraafolaats
stichting.Het totalelandgoed,
(laterAegon.).
Maatschappij
AlgemeeneFriescheLevensverzekering

Toegangshek
begraafolaats

Begraafplaats

De Grutte Fiver, het huis met de beelden
gemaakte
De doorVan Wely geadveÍeerde
endoorduizenden
bezoekers
"vrije
wandelingin debossen"leiddena ongeveer
eenkilometervia de rustieke"knuppelbrug"
naarhethuismet debeelden( zichtbaarlinks enrechtsop devoorgevel). Daarkon men
een"Dleizierboot
"hurenvoor eenroeitochtieoDde GrutteFiver.

De grotevijver toen

De grotevijver nu

5. De Hernitage

Bij de grotevijver vonddebezoekerdemet eenhek afgesloten
toegangtot de grot,met
daarachterde Hermitage,waarvande sleutelberusttebij detegenoverhet slot wonende
tuinmanHendrik Harmsma.
Eerderwashier ook "armoedeenrijkdom",eendubbelverhekwaarvaner één
armoedigwasmetvanturf opgezette
wanden,lemenvloerenruwemeubelenen het
andere"rijk", met behangen modemestoelen.

6. De twaalf apostelen
Bij de kleine vijver vormde een kring van twaalf grote beuken de Twaalf Apostelen, een
ware attractievoor dagjesmensen
die zondagsde bossenbij Olterterpbezochten.
ln de loop der jaren zijn vier bomen gesneuveld,maar in 1990 is in de directeomgeving
een nieuwe kring van twaalf beuken geplant

De twaalfapostelen
toen

7. SlotBoelens

De twaalf aoostelennu

Na het overlijdenvan Annavan Boelensin 1888gebruiktende ervenVan Boelens,hetin
Amhem wonendeechpaarSandberg,het huis als tweedewoning. Zij lieten het in 1907
vervangendoor Huize Olterterp,tegenwoordigde thuisbasisvan It FryskeGea.
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SlotBoelenstoen

Slot Boelensnu

De kerk van OlteÍerp
Dezekerk werdrond 1400gestichtenwasgewijdaandeheiligeHippolltus.Eerderhad
het dorp eenkerk op deplaatsvan denog bestaande
Van Boelens-begraafplaats.
gebouwd
De toren is in 1744
dankzij eenschenkingvan vijfhonderdguldendoor de raadordinarisAysovaaBoelensen zijn vrouw RinskeLycklamaà Nijeholt.
Birurenbevindenzich grafzerkenen rouwbordenvan de families Van Boelensen
Lvcklamaà Niieholt.

De Ned.Herv.Kerk toen

en van nu

Criterium

1 Herstel oude voetpaden

bij Het Witte Huis gaatmenin oostelijke
1. WanneermenstaÍtvanafhetParkeerterrein
richting het bos in, linksaf eenwij bredezandlaanin. Dezezandlaanwasvroegerde
Lijklaan die - letterlijk - eenrechteweg vonndenaardeparticuliere
zogenaamde
van de fam. Van Boelens.Op kaartenuit vroegertijden werd dezeweg begraafplaats
Door veranderingenin het landschapis
Lykleane- als zodanigaangegeven*.
meters-niet of nauwelijksmeer
momenteelhetlaatstegedeelte enkelehonderden
De begraafplaats
is
dit-padte herstellen.
toegankelijk.Aegonheefttoegezegd
momenteelalleenbereikbaarvanafhet Aldhof., de openbareweg langsdit bosgebied.
2. Yroegetslootdit laatstedeelaanop een"voetpaddoorwei- en bouwland"*.Dit
voetpadliep van het Aldhof (devroegere"Crindweg naarUreterp"),langsde
verderop.
enlangshetwater"Oudewijk", doornaarhetbosgebied
begraafolaats
o Met deAegon,eigenaarvan dit grondgebied,is overleggaandeom dir oude
wandelpadweertoegankelijkte makenen aan het ommetjetoe íe voegen.
o Zie bijlage altemativeroute kaart 1
aangelegde
"Overtuin".De
3. Bij het SlotBoelenshoordeeenlandschappelijk
padenstructuuris nog terugte vindenop oudekaarten*.Dezepadenzijn nu niet meer
toegankelijk.Verhalenvanoudebewonersgevenaandatdit in hunjeugdeenzeer
geliefdewandelplekwas.Vooral de bomengroep"de twaalf apostelen"waseen
begrip.De rustiekevijverpartijwaseenoasevan rus1.
*Aegonheefi toegezegdeendeelvan de oudepadenstructuur ín de overtuin te
herstellenen de vijvers uit te diepen.Over herstelvan eendeelvan depaden is nog
op de kaart).
overleggaandemetdeAegon(is rood aangetekend
Zie otde kaart2
Dit
4. Via het oudeKerkepadOostheefthet Ommetjeaansluitingmet BeetsteÍzwaag.
pad is in zeerslechtestaat.De stichtingwil dit padbetrekkenbij het herstel.Dit pad
verleentzijn
De heerd'Ansembourg
looptoverhetterreinvan deheerd'Ansembourg.
pad.
medewerkingaanhet herstelvan dit historische
* Zie bijlage met oudekaaÍen.
Altematieveroute kaartI
Oudekaart II

Criteria 2, 12, 13 Gebiedsbeschrijving
In deFrieseWouden,deZuidoosthoekvanFrisland,liggenvan oorspronggeenwouden,
en Olterterp
maarhoutwallenen-singels.Echterin hetverledenzijn nabijBeetsterzwaag
ln de 17o'eeuwzijn dit depatriciërs
gesticht,waarbijbossenzijn aangelegd.
landgoederen
geweestenin de l8o"eeuwdeadel.
enanderevoor
\ iateÍgangen
Het boskenmerktzich doorveeleiken-enbeukenlanen,
Maar
er bevindenzich ook
aangelegde
waterpartijen.
herkenbare
kenmerken
als
landgoederen
pingoruïnes,
kleinerondemeertjesdie hunoorspronghebbenir deijstijd. Het bosis in
gebruikvoor de recreatieen houproductie.Door zijn uitgestrektheiden aansluitingvia
houtwallenmet anderbosjesin de omgevingheeftde natuurhier van oudsherde ruimte. In
zijn boekoverFrieslandschdjftJac.P. Thijsseook overdebossenvan Olterterp.Hij schrijft
te
hier o.a.overdejeugddie takkenvernielt,eenstimulansvoor Thijsseom natuureducatie
bedrijven.Wat datbetreftis er nietsnieuws.De bossenstammenhier en daardusal uit de
is bijvoorbeeld
170"eeuwzodater hier en daarflinkejongenstussenstaan.Karakteristiek
Doordatde
is
te
vinden.
watergangen
regehnatig
op
de
walletjes
van
de
dat
dubbellooi
voor.Zodtadetijd gunstigis, komen
bosbodemal oudis, komener veel soortenpaddestoelen
hier zeldzamesoortenzoeken.Voor sommigemensenis de sprookjesachtige
de liefhebbers
lanenmetporseleinzwammen,
aankledingvan de oudeziekeeikenenbeukenin de genoemde
e.d.eenfeest.
tonderzwammen
zwavelzwammen,
biefstukzwammen,
oesterzwammen,
Ondanksde flinke achteruitgangvan de eekhoomis dezezo nu en dante zien in het gebied
waarhet ommetjeloopt. Anderezoogdierenverradenhun aanwezigheidslechtsdoor hun
printenen sporenomdatze 's nachtsactiefzijn.Je zietze duszelden:vos,bunzingen
Doordattussendebossenzichhier endaarweilandenbevindenis heteenideaal
boommarter.
gebiedvoor reeën.Overdagkunje ze somsgewoonop deweilandenzien gtazen.Deze
weilandenzijn doorgaansin gebruikals hooilanden gevenin het voorjaareenbloemenzee
waardoorze zachtlila of knalgeelkleuren.Ook
van pinksterbloemenen paardebloemen,
Daamaast
struinter regelmatigeenooievaarin de
hazenvoelenzich thuisin dezegraslanden.
weilandenen ook debuizerdjaagthier rond.De bossenwordenbevolktdoorvelevogelsdie
ook regelmatigvan zich latenhoren,zoalsde grotebontespechtende zwartespecht.Men
kan genietenvan de zangvaa vele algemenezangvogelszoalsvan diversemezen,vinken,
soortenalsgoudvinkenappelvinkkurmen
e.d.Maarook wat zeldzamere
merels,zanglijsters
je padkruisen.

Criteria 3,4 Draagvlak
Commissievan aanbevelins:
Gemeente
Opsterland.
De heerKlaasdeBoer,wethouderrecreatieentoerisme.
gemeente
De
o
Opsterland
heeftrecreatieentoerismeals speerpunt
in hun beleid
opgenomen.
Zij staatpositieftegenover
dit initiatief.
PlaatselijkBelang.Mewouw LammyMóller, voorzitter.
o PlaatselijkBelangBeetsterzwaag
/ Olterterpparticipeertin de Stichting,die dit
initiatiefindient. Zij zal ook zelf actiesondememen
om dit Ommetjebij de
bewonersonderde aandachtte brengen.
Handelsvereniging.
De heerKoopmans,voorzitter.
o De Handelsvereniging
zal onsgraagondersteunen
in het verderuitwerkenvan
dit ommetje.Diverseondememershebbenal productenbedachtwaarmeezij
willen adverteren
in de folder.Om eenvoorbeeldte noemen:deplaatselijke
slijterij wil eenspeciaal"Van Boelensslokje"
gaanverkopen.Lekkerna zo'n
ommetje!
Hotel-íestauant"Het Witte Huis". MevrouwNicolettevan Duuren,eigenaar.
o HotelRestaurant
Het Witte Huis.De eigenaresse
heefthaarvolledige
medewerkingto egezegd.Er kan gebruikgemaaktwordenvan hun parkeer
terrein.De toekomstige
wandelaar
kanhier de MP-3 spelermet deroute
lenen.Ook zijn kortingenop consumpties
en anangementen
mogelijk.
Aegon,boseigenaar.
De heerKapteijn,rentmeester.
o De Aegon,huidigeeigenaar
van hetgeheleterrein,is positiefoverhet
initiatiefvandebewonersvan dit gebiedenheeftmedewerking
toegezegd
aan
hetrealiseren
hiervan.
particulierboseigenaar
Graafd'Ansembourg,
(HarinxmaState)
/aaglooptoverhet terreinvan
o De aansluitingvanhet ommeíemet Beetsterz\
HarinxmaState.De padenzijn al openbaar
toegankelijk.Graafd'Ansembourg
is ook bereidmeete werkenaanhetbetertoegankelijkmakenvan dezepaden.
Het FryskeGea.De heerUltsjeHosper,directeur.
o Het FryskeGeais eigenaar
pandHuizeOlterterp.Haar
van hethistorische
kantooris hieringevestigd.
Zij stelthaartuin beschikbaar
voor dit ommetjeen
wil meewerkenaanhet renoverenvan de voormaligovertuinvan het landhuis
"HuizeOlterterp".Eenofficiëleopeningkanvaauitdit historischepand
plaatsvinden.
Staatsbosbeheer
Noord/ Fryslàn.De heerYolt IJzerman,
projectleider"Groeneparels
aaneenblauwsnoer".
o Op initiatiefvan deboseigenaren
is er eenprojectgaardeom de bossen
rondomBeetsterzwaag
te revitaliseren.
Staatsbosbeheer
ende Bosgroep
Noord-OostNederlandzijn hiervandeprojectleiders.
Zij steunenonsinitiatief
tot hetcÍeërenvan "Het van BoelensOmmetjes"vanharte.Bij deverdere
uitwerkingendeuitvoeringwillen ze behulpzaam
zijn.

Frankvan denHaak,ecoloog.Educatiespecialist
van Tan Training en Advies te
Beetsterzwaag.
o Frankvan denHaak is lid van de Stichtingdie dit ommetjeindient en wil het
ommetjegraaggebruikenbij zijn werk. Hij is via diverseinstantiesen
gemeentenbetrokkenbij natuureducatie.

Criterium 5 Linken en koppelingen
mogelijkheden:
In de directeomgevingvan het"Van Boelensommetje"zijndivsrserecreatieve
Campings:
o Op 4 kilometervanBeetsterzwaag
ligt boerderijcamping"Het Polderdykje".Deze
gesitueerd
is
op
het
erf
van
eenmelkveebedrijf.
camping
o Hemelsbreed
2 kilometervanaf"het ommetje"en ca.6km. vanafBeetsterzwaag
ligt
landschap
Koningsdiep"
Deze
camping,
die
is
aangepast
aan
natuur-en
camping "het
gehandicapten,
ligt in het natuurgebiedde Merskenen grenstaanhet Van Boelens
landgoed.
Bed and Breakfast:
r In hetnatuurgebied
deMerskenligt erfgoedlogies
"de Oerterpergastenkeamer"
gelegenhemelsbreed
ca.4 km. vanafhetommetje.
. Op het "Van Boelenslandgoed"
is logement"De witte Pau#'gesitueerd,
tegenoveÍhet
Olterterperkerkje.
o In het dorp Beetsterzwaag
bij de familie Feenstra,Wyldsang45
Hotels:
r Hotel restaurant"Het Witte Huis". Dit hotel is tevenshet start-en eindpuntvan het
ommetje.
r Hotel "Woodbrookers"gelegen
in de
op eensteen /orp afstandvan Beetsterzwaag
Kortehemmen.
buuÍschap
r Gastendie iets luxer willen ovemachtenil de sfeervan de Frieseadel.kurmenterecht
bij hotelLauswolt.
Lokale middenstand:
. De slijterij en wijnhandelin het dorp Beetsterzwaag
gaatspeciaalvoor het ommetje
eenlokaaldrankjeshet'Aan Boelensslokje"brouwen
e Brj de"warmebakker" in het dorp kunnenwandelaarsterechtvoor koffie met een
De familieVan Boelensheeftzijn
turfie", eenoverheerlijkstreekgebak.
"Sweachster
rijkdom voomamelijkte dankenaande turf.
o Restaurant"Het Witte Huis", tevensstart-en eindpuntvan de wandeling,gaateenVan
Boelenslunchop dekaartzetten.
o In hetdorpzijn diversehorecagelegenheden
om na dewandelingeenstevige
"stappermaaltijd"te nuttigen.
o Tegendetijd dathetommetjerealiteitis zullener meerondememers,
methun
pÍoduct,inspelenop hetthema.
Overigeattracties:
. De Tropischekasis eenkassencomplex
uit 1869.Eenidyllischplekjein de overtuin
van het adellijkeLycklamahts,gebouwddooreenkleindochter
van Ypkjen
HillegondavanBoelens.
r Het Damshtsin Nij Beets,eenopenluchtlaagveenderij-museum
waardetegenstelling
tussenarm en rijk uit de van Boelenstijdzichtbaarwordt gemaakt
r Streekmuseum
Opsterland
in Gonedijk,met o.a.dehistorievan de adelen de
veenafgraving

Criteria 6, 7 Aansluiting op andereroutes
Vlak langsOlterterpen wel over de Achterweiloopt eengedeeltevan het Zevenwoudenpad
(LAW 101)Dit pad gaatvan Lauwe$oognaarSteenwijken heefteenlengtevan ongeveeÍ
147kilometer. Wandelendover het Zevenwoudenpad
bestaatde mogelijkheidom een
ommetjete makenover Olterterpen Beetsterzwaag.
Het "van BoelensOmmetje"loopt gedeeltelijkover eenbestaande
wandelroute.Deze
wandelroutebegint in Beetsterzwaag
en gaatvia het KerkepadOosten de Achterwei,richting
Olterterp.Een gedeeltevan genoemdeAchterweiis tevenseengedeeltevan de routevan het
"Van BoelensOmmetie".

Criteria 8,9 Begroting

Begroting30.000 euro

Eenheid
4500m
500 m
50
3 st
3 st
5 st

Aantal

alrn(.hriivino

lbpt<nappenpaden

:Ta;Ës páden
Fanschaf enplaats!!gg!!Sg!pgg!!i!:

:f nwverp:;OF;del
rTái'lfÍ

^ -^.-h.f

infopanelen
Áh

hbtf<inat

liltld-

- AanschafMP3-sPelerl

: oitweroei;o-ider
- Drukkosten
Totaal

pm
pm
pm

Prijsper
eenheid Subtotaal
I € 4.500
4 € 2.000
e
25 € 1.250
€

'r.500
€
€ 2.500 € 7.s00
€ 5.000 € 1s.000
€ r.000
€

500

€

754
750

e 34.2so

Begroting10.000euro

Totaal

€ 10.750

Opmerking:
bij een
- bi: à" iníop"n"lenwordt uitgegaanvan I infopaneelmet daaropde routedie
eí J p"n"tenmei daaroplnformatieoverbijzonderheden
wordt geptaatst
parkeerplaats
landschapsstijl
*
- Hierwordt uitqegaan
vaneen boogbrugdie pastin de Engelse
brug
houten
van eensimpêle
- ** Hierwordt uitgegaan
.
i' áàt uiteuguundat hieropeentekstwordt ingesproken
- Bij de aanschaf
vanMP3-spetels

Criterium 10 Onderhoud en Beheer
Regulieronderhoudvan de padenis de verantwoordelijkheidvan de boseigenaren.
Deze zijn
allenbetrokkenbij dit ommetjeen zullenhunverantwoordelijkheid
hierinnemen.Dit pasr
ook primain hunproject"Groeneparelsaanhetblauwesnoer''.Dit projectmoetonderandere
resulteren
in efficiënteronderhoudeneenaantrekkelijker
bosvoor recreanten.
Bij het
ontwikkelenvan de plannenwordt ook gekekennaarhet versterkenvan cultuurhistorische
elementenen natuurontwikkeling.De diversegegravenen van natureaanwezige
(pingoruihes)poelenkomendanweerbeteretot hun recht.Wellicht zullen enkele
productiebossen
eennatuurlijkerkarakterkrijgen.
Binnende SBTBfunctioneeÍdewerkgroep"groenepaden".DezehoudtrondBeetsterzwaag
de kwaliteit van de padenin de gatenen meldt bij de eigenaarwanneerdoor omstandigheden
padenslechttoegankelijkzijn geworden.Ook hetVan Boelensommetje
wor& bij deze
inspecties
meegenomen.
DezewerkgroepzettevensdeÍouteuit d.m.v.paaltjesen &aagtzorg
voor het onderhoudhiervan.
Criterium 11 Voorlichting, Promotie en Opening
In Beetsterzwaag
timmertsinds2006de StichtingBevorderingToerismeBeetsterzwaag
e.o.
(SBTB)aandeweg.Het plomotenvande diversewandelingen
in en om Beetstezwaag
en
Olterterpis éénvan develeactiviteitendie de SBTBaanpaktom hettoerismete bevorderen.
Tot haarbeschikkingstaanhiervoordewebsitewww.lanterfanten.nl
enhetWVfoldersteunpuntin de Hoof<lsÍaat.Met tweeandereplaatsenin de gemeenteis geregeld
contactovertoerisme,o.a.overdeorganisatie
van deWV in Opsterland.
Via dezekanalen
kan hetrouteboekje
dathet ommetjebeschrijftook eenplek kÍijgenbij deWV-post in
Bakkeveenen Gorredijk.Ook in hetopenluchtmuseumin Nijbeetsen deVWANWB in
Drachtenzal de routete verkrijgenzijn.
Tijdens het seizoenwordt via free publicity in weekbladenen tijdschriftenaandachtgevraagd
voor derecreatieve
mogelijkheden
vanBeetsterzwaag.
Het nieuweommetjezal hier eenzeer
positieverol in kunnenspelen.De localeenprovincialemediahebbenregelmatig
belangstelling
getoondvoor nieuwetoeristische
ontwikkelingenin Beetsterzwaag
en
publicerendoorgaansal onzepersberichten.Enkelemalenwerd doorgedrongen
tot een
landelijketijdschrift.ook hetledenbladvanhetFryskeGeaspeelteenrol van betekenisbij de
promotievan hetommetje.Het hoofdkantoor
van dit provincialelandschapbeheer
is gevestigd
op het voormaligelandgoedvan de familie van Boelensen de wandelingloopt door het park
van dit landgoed.EenverhaaloverhetVan Boelens-ommede
kan in het ledenbladdusniet
ontbrekenenbereiktrechtstreeks
velenatuurliefhebbers
die vanwandelenhouden.
lndienhet Van Boelens-ommetje
werkelijkheidwordtzal hetdienenalséénvan de
vlaggenschepen
van de wandelmogelijkheden.
Het boekjedat de routebeschrijft gaatdiverse
kortingsbonnen
bevattendie zijn te verzilverenbij enkelespecifiekewinkels(bakker,slijter,
horeca).In dezewinkelszal hetrouteboekje
ook, op eenaantrekkelijke
wijze aanwezig,de
aandachtvÍagenvoor het ommetje.Met namehotelrestaurant
Het witte Huis in olterterp, dat
middenin de routeli5, heeftzelfook belangbij depopulariteitvanhet ommedeen zal haar
steendeaandepromotiebijdragen.

IndienhetVan Boelensommetjedehoofdprijsverdientzal t.b.v.deopeningeenaantrekkelijk
aÍfiche ontworpenen gedruktworden.Alle winkels enbedrijvenmet publiekefunctie zullen
graagdit fraaieaffrcheophangen.Maar ook na de openingblijft dit te gebruikenen zal het op
(galeries(5), Tropischekas,Horeca's
dediversetoeristische
trekpleisters
vanBeetsterzwaag
(7), exposities,e.d)hangen.
Om de drie jaar is er in Beetsterzwaag
het Sweachsterfestival,eencultureelevenementdat
velehonderden
belangstellenden
hekt.h 2008is hetthema"Beetsterzwaag
in de 19"eeuw.
Dit is ook deperiodewaarinde familievanBoelenseenprominenterol speelde.
Daardoor
kan ook het ommetjein het programmaopgenomenwordenen meeliftenmet de publiciteit
van dit festival.
Opening
Het ommetjeis voor eenbelangrijkdeelgerichtop de familievanBoelens.Hun landgoed,
hun kerk hun lijklaan en begraafolaats
speleneenrol in de wandeling.Het laat het verleden
Tijdens
herleven.
de openingvan het ommetjewordt dit herlevenuitgebeelddoor van het
kerkhofoverdelijkweg eenkist op te haleni.p.v.te brengen.De kist wordtper lijkkoets
vervoerdnaarhet landhuisvan de familie van Boelens(waarbij eengedeeltevan de route
woÍdt afgelegd).Hier wordtdekist feestelijkgeopend,
waamaAmbrosiusvan Boelensin zijn
oorspronkelijkewoonplekuit de kist stapten de eeÍsteboekjesuitdeelt aanenkelenotabelen
(directeurFryskeGea,burgemeester,
e.d.)ln Beetsterzwaag
bestaateenlaÍrgetraditievan
volkstoneel.Het zal daarombeslistniet moeilijk zijn dorpsgenoten
te vindendie in passende
kleding(19"eeuw)de openingtot eentheatraalsucceswillen maken.Ookvoor deperszal dit
plaatjesopleveren.
aantrekkelijke
Voor dezeopeningwordenallebetrokkenpersonen
enorganisaties
uitgenodigd.
Een
persbericht
gevolgddooreentelefoontjemoetdepersverleidendezehappening
te bezoeken
om aande nodigepromotiebij te dragen.Na afloop van de openingshandeling
is er een
receptievoor de genodigden.
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