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Een prachtige wandelroute 
van ca. 17 km, langs en door 

de vorstelijke bossen van  
Beetsterzwaag.

Vorstelijk 
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SLOT BOELENS /  
HUIZE OLTERTERP
De familie Boelens resideerde 
op Slot Boelens, nu Huize 
Olterterp. De raadsheer en 
zijn telgen ontwierpen een 
landgoed dat tot aan de 
boorden van het Koningsdiep 
reikte. 

BEELDENROUTE
Monumentale bomen in 
Olterterp vertellen de  
Friese sagen en legenden. 
Woodcarvers maakten de 
beelden langs lanen en  
bospaden met verwijzingen 
naar de rijke geschiedenis.

DE RAND VAN HET  
BEEKDAL 
Het wandelpad langs de 
rand van het beekdal biedt 
prachtige doorkijkjes op de 
hooi- en blauwgraslanden en 
de beboste oeverwallen aan 
de overkant.

HUIZE LYNDENSTEYN
De meeste adelshuizen in 
Beetsterzwaag stammen uit 
het begin van de 19e eeuw. 
Het classicistische Lynden-
steyn heeft een diepe tuin 
in Engelse landschapsstijl 
ontworpen door Lucas  
Pieter Roodbaard.      

BEEKDALLANDSCHAP 
KONINGSDIEP
Het stroomdal van het 
Koningsdiep is een van de 
mooist bewaarde en meest 
karakteristieke beekdalen  
van Noord-Nederland.  
Het huidige beekje was 
ooit een machtige rivier die 
als de Boorne door Fryslân 
stroomde. 

WWW.OPSTERLAND.NL/WANDELGEMEENTE

OPSTERLÂNSKE 
KOMPANJONSFEART
Een erfenis van vermogende 
heren die in 1630 de Opster- 
lânske Kompanjon startten 
om de venen tussen  
Gorredijk en Appelscha te 
ontginnen. Het bruine goud 
bracht enkelen grote welvaart, 
maar liet de veenarbeiders in 
armoede achter.

ALDDJIP/KONINGSDIEP
Deze karaktervolle beek 
ondergaat een metamorfose 
en herkrijgt haar natuurlijke 
aanzien. De Ald Hearrewei is 
een zandpad dat generaties 
lang het landgoed van de 
Van Harinxma’s verbond met 
hun landerijen aan de over-
kant van het Koningsdiep. 

het

Vorstelijk 
Koningspad  

BEETSTERZWAAG

LYCKLAMAHÛS
It Lycklamahûs is in 1824 
gebouwd in opdracht  
van jonkvrouw Catharina  
Johanna Aebinga van 
Humalda. Het vormt een 
klassiek geheel met de aan 
de overzijde van de straat  
gelegen overtuin met
Oranjerie.

Te
ks

t: 
Fo

kk
o 

Bo
sk

er
 | 

Fo
to

’s:
 F

ok
ko

 B
os

ke
r, 

Si
et

se
 d

e 
Bo

er
, L

ou
re

ns
 H

en
gs

t, 
Ak

ke
lie

n 
Re

its
m

a


