
Persbericht  

 

Open Monumentendag Beetsterzwaag op 12 september 2020.  
 

“We gaan ervoor, maar anders dan normaal” 

 

Beetsterzwaag. Zaterdag 12 september van 11-
17 uur is het Open Monumentendag in 
Beetsterzwaag. Het landelijke thema is dit jaar 
‘Leermonumenten’. Vanwege corona ziet de dag 
er anders uit dan gebruikelijk. Het programma 
speelt zich grotendeels buiten af in plaats van 
dat er monumenten worden opengesteld. 
Hoofdonderdeel is een wandelroute van 2,5 km 
(heen en weer 5 km) met als beginpunt de 
Dorpskerk (Sint Martenskerk), Van Lyndenlaan 7 
in Beetsterzwaag en als eindpunt de Sint 
Hippolytuskerk in de bossen van Olterterp. 

Beide kerken zijn een Rijksmonument. De wandeling  gaat grotendeels door het bos en heeft als titel 
De Smalle Weg meegekregen.  

In samenwerking met de Tsjerkepaed commissies zijn de beide kerken opengesteld.  
Tijdens de wandeling door het bos valt het nodige te zien, te horen en te beleven. Je kunt zomaar 
oog in oog komen te staan met culturele verrassingen, om niet te zeggen verleidingen. Er is ook 
aandacht voor de historische panden langs de route van Beetsterzwaag naar Olterterp. Deze kun je 
niet altijd meteen zien zonder een ommetje te lopen. Sommige panden staan er zelfs niet meer.  
De deelnemers ontvangen bij de start van de wandeling een rijk geïllustreerde brochure met 
achtergrondinformatie over de monumentale panden in de omgeving van de route, zoals de Van 
Teyensfundatie, Harinxmastate, Landgoed Lauswolt, Villa Bethlehem (afgebroken) en Huize Olterterp 
(het huidige hoofdkantoor van It Fryske Gea).  

In de Dorpskerk wordt verteld over de geschiedenis van de kerk en het orgel. Er zijn rondleidingen 
langs enkele graven en het Van Dam orgel wordt kort bespeeld.  

Bij zalencentrum de Buorskip (Vlaslaan 26, Beetsterzwaag) geeft het Fries Symfonie Orkest van 14 tot 
16:30 uur elk half uur een mini-concert van tien minuten. Dit optreden is bij goed weer buiten en bij 
ongunstig weer van buitenaf goed te beluisteren. 
 
Aan het eind van de wandeling neem je een kijkje in de idyllisch gelegen Hippolytuskerk met z’n 
fraaie interieur. Vanaf 12:30 uur tot 17 uur wordt er doorlopend muziek gemaakt op het recent 
gerestaureerde Reil orgel. 

Voor bezoekers die slecht ter been zijn rijdt er tussen 13:30 en 16:30 uur een Jan Plezier heen en 
weer over de Van Harinxmaweg tussen Olterterp en Beetsterzwaag. Een ritje met deze paardentram 
is gratis, maar vanwege corona is de capaciteit beperkt. Een mondkapje is daarbij verplicht. 



In het Lycklamapark (achter het Lycklamahûs, Hoofdstraat 80, Beetsterzwaag) is de jaarlijkse 
Kunstmarkt Opsterland. Er doen 35 kunstenaars mee die uit het hele land afkomstig zijn en er zijn 
enkele culturele optredens.  

In de Hoofdstraat zijn drie Rijksmonumenten open voor bezichtiging: Het Lycklamahûs met fraaie hal 
en trouwzaal, Kunsthuis Syb (Hoofdstraat 70 ) en Projectruimte-Hoofdstraat 17 (het voormalige 
Grietenijhuis). Bij de Tropische Kas in de overtuin van het Lycklamahûs worden plantjes verkocht. Het 
kassencomplex zelf is gesloten. 

Organisatie: Stichting Historisch Beetsterzwaag (in samenwerking met andere partijen).  

Datum en tijd: zaterdag 12 september van 11:00 tot 17:00 uur 
Plaats: Beetsterzwaag en Olterterp, wandeling door het bos 
 
Meer info en details van het programma op: www.historischbeetsterzwaag.nl 

 
 

 
 
 
 
Afbeelding 2 

 

 
 
Afbeelding 3 
 

 
 
Afbeelding 1 bijschrift: De idyllisch gelegen Sint Hippolytuskerk in de bossen van Olterterp. 
Afbeelding 2 bijschrift: Oude ansichtkaart van het wandelpad van Beetsterzwaag naar Olterterp 
Afbeelding 3 bijschrift: Smal bruggetje tijdens de wandeling van Beetsterzwaag naar Olterterp 
 
 
Niet voor publicatie: 
Contact: Heleen Verhage, tel 0626170795 
info@historischbeetsterzwaag.nl 

http://www.historischbeetsterzwaag.nl/

