Eendeftig dorp,dat is het, Beetsterzwaag.
EenHoofdstraatmet prachtigehistorische
pandenen lommerrijketuinen.Mooie
bossen,waarvanvooraldie ten oostenvan
het dorp bekendheid
genieten.Maarook
aande westkant,ingeklemdtussen
bebouwingen de A7 en misschien
daardoor
door de buitenstaander
minderbezocht,ligt
eenaantrekkelijk
oud cultuurlandschap.
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e Van Lyndens en Lycklama à Nijholts hadden
niet voor niets diep in debuidel getast.Denieuwe
kerk van Beetszou eenimoosantbouwwerk worden,dat elk andergodshuisin aewilae omgeving
in de schaduw moest stellen. In 1890 stond de
Adelskerker: rijk versierd,gebrandschilderderamen, muren van wel een halve mèter dik. Maar
tegende adellijke verwachtingin ging de concurrentieslagmet de kerk van het volkrijkere Beetsterzwaagen met het kerkje van Nij Beets,waar
eens- naar men zegt - de arme kerkganger met
snert werd gelokt, verloien. Al in 1957werd de
Beetbterkerk, gebouwdom de eeuwente trotsèren, gesloten.Tien jaar later trofin een najaarstorm een hevigeblikseminslagde toren en ging
de spitsneer.Tegenwoordigziet de wandelaarop
de heuvel, waar al vanafde dertiende eeuw een
godshuis stond,.náast fundamentresten alleen
nogeenklokkenstoelen eenstelgraven,waaronder een grafl<eldervan de Van Lyndens.
Die familie Van Lynden,afkomstig uit Utrecht,
liet al woeg in de negentiendeeeuw ee'nzomerverblijf in het OpsterlandsterBeetsterzwaagop-
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nog altijd de westelijke entree van het dorp. Het
herenhuis is sinds de jaren zestigvan de vorige
eeuweenrevalidatiecentrum,nadat het eerst,ter
nagêdachtenisaan de ziekelijke en mededogende Corneliavan Lynden,eentijdlang had gediend
als ziekenhuiswaar arme Friesekinderen gratis
verpleegdwerden.
We zien het statigegebouwliggen alswe vanaf
restaurantDeFreulelinksaf de Beetsterweglangs
gaan.Via de Helomareedkomenwe op Kerkepad
West, dat ooit de kerk van Beetsterzwaagverbond met die van Beets.In feite is de hele omgeving van Beetsterzwaagdoorsnedendoor lanen,
omzoomd door beuken en eiken, en, daarop
vormt dit kerkepad geen uitzondering. Dat doet
het wel door zijn leeftijd - het pad stamt uit de
middeleeuwen,terwijl de meestelanen in de ne'
gentiende eeuw werden aangelegd- en door de
woegere hoven van 'boeren met een stem'. Dat
waren de rijkere boeren die mee mochten doen
in de aanwijzing van de grietman, de man die

is er niet meer,wel de restenvanhaarfundamenten
DeAdelskerk
recht spraken voorging in tijden van strijd. Debelangrijkste
persoonin de gemeenschap
derhalve.
Het KerkepadWestwordt doorkruist door deA7. Dezeautoweg;die in dejaren zestigwerdverdubbeld,is tegeÍtwoordig een drukke verkeersaderdie maakt dat ook dit mooie
stukle Nederlandgeteisterdwordt door overmatigmotorgedruis.Kort na hetviaduct over de snelwegslaanwede eêrste
weg rechts4fin naar het stuk opgehoogdeaardewaar woeger de Adelskerk stond.Westwaarts,links van de Beetsterweg, ligt een zandwinningplas.Dit is het gebiedwaar in de
negentiendeeeuw veen werd afgegraven.Het was vooral
daarmee dat de edelenuengegoedeburgers van Beetster'
rvvaag,die het dorp zijn aanzien gírven,hun kapitaal ver'
gaardeÀover de ruggenvan de veenarbeiders.Hun deplorabele toestandwas destijdsvoor predikant FerdinandDome.
la Nieuwenhuisaanleidingom zijn geloofaf te zwerenen in
het vervolg, eerstals socialist en'later als anarchist,voor te
gaanin de strijd om verbeteringvan het ellendigelot van de
armen en verdrukten.
f f oorbij deAdelskerkheuvelzien we in deverte eenlicht" glooiingin het landschap.Het is eenleemrugdie in
lf
U de laatsteijstijd is ontstaan.De ondoordringbarelaag,
bedektdoor dekzandvanzo'n anderhalvemeter dik, brengt
kalkrijk water naar het gebiedten westenvan de Beetsterweg,in de volksmondbekendals Rome,en zorgt daarin het
beekdalvan het Oude Diep voor een unieke vegetatievan
blarrwgrasen orchideeën
Aan het eind van het pad over de leemrug,waarwe tussen
deproductiebossendoorweer geregeldmachtigebeukentegenkomen,gaan we rechtsaf via het fietspad onder de A7
door. We nemen niet de kortste weg terug naar Beetsterzwaa5,maar slaan na driehonderd meter op het hoogste
punt van de leemrug linksaf, richting Kortehemmen.Een
slinger om een grijsgeel,'ingrijpe+duitgebouwd woudhuis
voert richting Boerestreek.Links zien we eenvoor de streek
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de Adelskerk
Route
DeFreule
richtingBeetbij restaurant
Loopvanafde P-plaats
overengaLA.Na150m RA
Steekde Beetsterweg
sterzwaag.
-Westin.Alsmaar
in. DanLAhet Kerkepad
de Helamoreed
bij grootgeRD,zij het dat u ietsrechtsmoet aanhouden
Vlonderover,hek door,wei over,
bouw met schoorsteen.
bocht
door,op padweerRD.Neemscherpe
nogeenklaphel<
en naarrechtsvertaktalsoprijLAwaarpadzichrechtdoor
viaRAlangsBeetsterweg,
laantjes
voortwee boerderijen.
duct over A7 over,eersteweg RA, rechtsom kerkheuvel
tweeboerderijen
door,bochtnaar
heen,RD,volgpadtussen
rechts,na eenmeterof 100in groepjeeikenen beukenLA,
op en onderhettunzo'n500 meterRD,danRAbetonpad
neltjeonderde A7 door.Na 300 m LA (waarrechtsdrie
paaltjespadafsluiten).
woudhuis
Zo'n 50 m voorgrijsgeel
sintels)
tot BoereLA,volgpad(verderop
RA,bij driesprong
streek,daarRA.
Kortehemmen.
directLAnaarkerl<je
Uitstapje:
RA
VolgBoerestreek
tot aankruisingmet Prikwei/Boswei,
op. Loopbij scherpebochtnaarrechtsRDbosin,
,Boskwei
overslootmeteenweerRA,1u"padLA.Houdgrootweiland
padwij(twatnaarrechts.
Voorbijheteinaanuw linkerhand,
de vanhetweilandgaatu LAen danweerRAeenzandpad
volg
het beukenplateautje,
op. Vrij snelaanuw linkerhand
padzo'n600m.Aanheteindeonderdeoverkapping
vaneen
door en dan nog enkele
voormaligeinstrumentenmakerij
LA,meteenweerRA
tientallenmeterstot aanklinkerweg,
(VanLyndenlaan),
in, 200 m tot
aaneindeRAHoofdstraat
aanstartpunt.
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Bijzonderheden
Lengte:ong.7 km.
De Freule,
Beetsterweg
1.
restaurant
Start P-plaats
Reroikha:rheid.
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áóênu"ï í.rvóËr: busfijn10 (Arriva)vanafHeerenvee"n.
Wegen:paden(deelsverhard,deelszand),gras,sintel,asfalt,-klink'er;
bij tieelnatweerdichtschoeiseláantrekken.
kerkje
heuvelAdelskerk,
Biizonderheden:Kerkepad-West,
en HoofdrandCorneliabos
beukenplateau
Kórtehemmen,
gemeentehuis
(o.a.voormalig
enHuize
straatBeetsterzwaag
Roodbaard).
met ov?ituinvantuinárchitect
Lyndensteyn
en diversegraven,eengrafkeldereneenklokkenstoel.
kenmerkendeelzensingelweglopen.Aan eenboom aan onze rechterhandhangt eenvogelhuisje;de opening doet ver:
moeden dat het bedoeldis voor een boomvalk.
Op de Boerestreekmaken we eenuitstapjenaar het kerkje
van Kortehemmen,éénvan de oudstegebouwenvan Smallingerland. Het stamt uit de dertiendeeeuw,is opgetrokken
uit kloostermoppen,voorzieir van een klokkenstoel en begin jareí negentig helemaal opgeknapt.De deur heeft een
stevigslot, over openingstijden of bezichtigingsmogelijkheden staat niets vermeld. Toch is het kerkhof nog volop in
gebruik. Een rondgang brengt een verrassing.Een van de
gïaven is versierd met Tibetaansegebedsvlaggenen een
boeddhabeeldje:Kortehemmen,eenbuurtschap diep in de
Friesewouden, toont zijn oecumenische,multiculturele gezicht.
e keren terug naar deBoerestreek.Achter eenietwat
verzakt boerenhuisrechts van de weg staateen indrukwekkende lindeboom. Op de eerste kruising
In
in, richting Beetsterzwaag.
slaanwe rechtsafde Boskr,riei
een scherpebocht naar rechts stekenwe rechtdoor het bos
in. Via één van de lanen, voorbij een gïoot en rechthoekig
weiland belandenwe in een perceeldat in het dorp de laatstetijdvoor politieke beroering zorgt. Eenwethouderheeft
het plan opgevateenfors deelvan dit stuk boste bestemÍnen
vooi woningbouw; het platform dat ijvert voor de leefbaarheid van Beetsterzwaagverzet zich daartegen.Eqn plateautje met beuken, sommige zo'n 150 jaar oud, spreekt
voor zich: alsde omliggendesparrenomgaan,is het ook met
dezeloofbomen, die zo4der schaduwfel zonlicht niet kunnen verdragen, gedaan.Maar in het politieke spel wegen
ook anderebelangen.Iets verderop langs het pad staanwe
nogevenstil op deplekwaarjarengeledeniemandbijtoeyal
met de punt van zijn laarseengavevuistbijl blootlegde.Het
bos van de Cornelia Stichting staát in een geschiedenisdie
veel verder teruggaatdan enkele eeuwen.
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t/m zondagvanaf
DeFreuleiswoensdag
Horeca:restaurant
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biedthet.dorpgelegenheden
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11:00geopend;
overom te etenente drinken.

