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inhoudgegevens inhoudgegevens

Kengegevens  Stellingenweg 1 
   Oldeberkoop 
   gemeente Ooststellingwerf

Kenschets   Uitgebreid ensemble bestaande uit verschillende terrein 
   delen te weten  het Koepelbos, eerder ook wel Vredewoud  
   of Lindebos geheten en de Biezenjagers brink.   

Monumentenstatus  niet bekend

Beheerder  Staatsbosbeheereenheid Linde Oranjewoud
   Scoterlandseweg 36
   8411 ZD  Jubbega

Eigenaar  ?

Actuele gebruik Recreatie

Bebouwing   Snackbar het Koepelbos

Globale omvang oppervlakte Koepelbos……ha, 
   Biezenjagersbrink…..ha,

Openstelling  Het Koepelbos en de Biezenjagersbrink zijn opengesteld  
   voor  publiek.
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1

In het relatief bosarme Friesland heeft het Koepelbos en het ernaast gelegen Hertenkamp een grote 
aantrekkingskracht op de wandelende bevolking van de zuidoosthoek. In de weekeindes is het er een 
drukte van belang.
Het parkbos ligt sinds de jaren 80 van de vorige eeuw verstopt achter het parkeerterrein en de bebou-
wing van Snackbar het Koepelbos.
Dat het hier gaat om een bijzondere vroege landschappelijke aanleg uit de eerste helft van de 19de 
eeuw is weinig bekend. 
Pas wanneer de wandelaar het bosgebied binnengaat en rondwandelt ontdekt hij veel verrassende 
plekken met een geheel eigen sfeer. 

Tegenover het huidige Koepelbos ligt een stuk bos dat bekend staat als de Biezenjagersbrink met een 
intrigerende vijverpartij. Bij het dorp liggen nog twee parkbossen die in stijl vergelijkbaar zijn met het 
Koepelbos. Het gaat om het eerste en tweede Molenbos ook te dateren ergens aan het begin van de 
19de eeuw.
Als ontwerper van de bossen komt de naam van Lucas Pieter Roodbaard steeds weer naar voren, er 
zijn sterke aanwijzingen dat hij de ontwerper is van het Koepelbos. 
Een archiefonderzoek en een analyse van het bos op vormgeving en beplanting kan hierover helder-
heid bieden. 

Het bos maakte tot 1963 deel uit van de omvangrijke bezittingen van de familie Wiilinge Prins. Deze 
grootgrondbezitters bezaten in en rondom Oldeberkoop bijna alle grond. De familie bewoonde in het 
dorp huize Vredewoud, gelegen naast de kerk. Rondom Oldeberkoop is door toedoen van de familie 
Willinge een arcadisch landschap ontstaan. Het dorp en het omliggend gebied kunnen worden gezien 
als een groot landgoed. Het parkbos is door de familie Willinge altijd betiteld als het bos van Vrede-
woud.

Recreatie en waardering van het gebied rondom Oldeberkoop kan interessanter worden door het 
versterken en terugbrengen van een aantal cultuurhistorische elementen en door het herstellen van 
verbindingen tussen de parkbossen, dorp en omgeving. De beleving van het arcadisch landschap uit de 
tijd van Jan Albert Willinge en Taed Wigerii staat hierbij voorop.

Wat zijn de karakteristieken en hoe ga je om met dergelijke oude parkbossen?  
Voorzichtig als met een oud schilderij dat kun je door een verkeerde behandeling voorgoed verprutsen. 
Wat is de `Genius Loci” van de plek en wie ‘Canon Autores’ in dit geval de Willinges uit Oldeberkoop. 
Deze analyse richt zich vooral op het Koepelbos en de Biezenjagersbrink en zal ook richtinggevend 
kunnen zijn voor de twee Molenbossen.

afbeelding 1 |   grote vijver Koepelbos - zomer 2012
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2.1	 Het	oorspronkelijke	landschap,	de	geografische	ligging

Het gebied waarin Oldeberkoop ligt behoort tot het Fries Drents Plateau.
Het dorp ligt op een hoge zandrug tussen de riviertjes de Linde en de Tjonger.
Kenmerkend voor dit gebied is de harde laag keileem in de ondergrond ontstaan in het Saalien, Neder-
land is dan door een dikke ijskap bedekt, dit is ongeveer 238.00 tot 128.00 jaar geleden. 
Als in latere en warmere periodes de ijskap gaat schuiven en smelten ontstaan er diepe inkervingen 
in de keileemlaag, De beekdalen van de riviertjes de Linde en de Tjonger ontstaan als lager gelegen 
afwatergeulen voor het smeltwater. Deze smelwaterdalen vullen zich in een latere, warmere periode 
met bezinksels ook wel sediment. 
In opvolgende droge en koude periodes, tijdens het Wechselien, ontstaan onder invloed van wind ho-
gere dekzandruggen op plekken waar begroeiing is.
In	de	periode	van	6000	tot	1500	v.chr.	vullen	de	beekdalen	zich	met	smeltwater	afkomstig	van	de	
ijskappen in het poolgebied. In de dalen groeien dan broekbossen van elsen en berken. Hoger gelegen 
zandruggen zijn met eiken en lindes begroeid.

Vanaf ongeveer 2000 v.Chr stijgt de zeespiegel en kan het water minder makkelijk afvloeien. Gevolg 
hiervan is dat er nattere gebieden ontstaan waar veengroei plaats vindt. Op de natste plekken ontstaat 
een laagveenvegetatie later gevolgd door hoogveenkoepels. Het Fries Drents Plateau is dan geheel met 
een metersdikke veenlaag bedekt. 

Het gebied rondom Oldeberkoop raakt bedekt met een onbegaanbare dikke veenlaag. In de ijzertijd 
vestigden de eerste bewoners van dit gebied zich aan de oevers van de riviertjes. 
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2. 2  Het cultuurlandschap, ontginningsgeschiedenis, patroon en verkaveling

Men gaat er van uit dat de ontginning van het gebied heeft plaats gevonden vanaf de veenriviertjes de 
Tjonger en de Linde. 
Vanaf de riviertjes verliep de ontginning van het veen richting de hoger gelegen met veen bedekte zan-
drug. Nieuwe bewoners starten de ontginning door haaks op de rivier afwateringssloten in het veen te 
graven. Langzaam droogde het land op en werd het veen bruikbaar voor akkerbouw en veeteelt. 
Ontginners verwierven een kavel langs de riviertjes met een min of meer vaste breedtemaat en het 
recht van opstrekking. Deze opstrekkende kavels, langwerpige stroken zijn vandaag de dag nog goed in 
het landschap te herkennen.
Deze smalle stroken liggen haaks op de hoger gelegen zandrug en het beekdal gevormd door het rivi-
ertjes Linde en Tjonger. Deze agrarische strokenverkaveling is kenmerkend voor de middeleeuwen. 
Vanaf de 10de eeuw is er sprake van de verkaveling in langwerpige stroken vanaf de Linde.

Door erosie en inklinking van het veen kwamen de nederzettingen lager, en daardoor ook natter, te lig-
gen. Door deze constante veranderingen in de waterhuishouding zagen de bewoners zich keer op keer 
gedwongen te verhuizen naar een hoger gelegen gebied. De nederzettingen komen hierdoor steeds 
meer richting de drogere hoger gelegen zandrug te liggen. Bewoning van de nederzettingen raakt 
uiteindelijk op de hoge zandrug gesitueerd. De dorpsbewoning bestond uit lintvormige nederzettingen 
van kleinschalige boerenbedrijven die grotendeels zelfvoorzienend waren. 

Over de zandrug ontstaan wegen. De kortste weg van Kuinre naar Groningen loopt via Wolvega en Old-
eberkoop. 1 Kuinre is in die periode een belangrijke havenplaats aan de Zuiderzee.  Vanaf Wolvega naar 
Oldeberkoop liggen parallel aan elkaar twee wegen, de benedenweg en de bovenweg.

afbeelding 2 |   detailkaart van de Grietenij Ooststellingwerf.  
Atlas Schotanus. 1730

1 Doorgaande wegen in Nederland, Frits Horsten  
   blz .107

2

Het grondgebruik kende een grote variatie, bekend is het gebruik van veengrond om boekweit te ver-
bouwen, bijenhouders, schapenhouderij, hooi en graslanden. Bij de boerderijen lagen de zogenaamde 
ikelhiemen en bukenhiemen. 
Delen	van	de	boerenerven	waren	beplant	met	eiken	en	of	beuken	en	geriefhout.	Het	hout	was	bestemd	
voor de bouw van boerderijen, gereedschappen en onderhoud.

Op de kaart van Schotanus uit 1730 is de lintvormige bebouwing midden op de zandrug gelegen. De 
bebouwing bestaat waarschijnlijk uit boerderijen en ligt tussen de wegen in. 
Haaks op de doorgaande wegen liggen langs de opstrekkende akker- en weidepercelen rechte paden 
de zgn. reden. Deze reden liepen richting de Linde en de Tjonger naar de dichtbij de riviertjes gelegen 
nattere hooilanden. Langs de wegen zal de beplanting vooral bestaan hebben uit inheemse bomen als 
eik en beuk. Langs de reden zullen de inheemse bomen te midden van een gevarieerde struikenlaag 
hebben gestaan. Onderling waren de boerderijen via zandpaden met elkaar verbonden. Oldeberkoop 
is dan nog een kleine dorp, een buurt rondom de kerk. Bij het dorp bevinden zich een aantal vogelk-
ooien en een molen. Het bezit van de familie Lyklama, de toenmalige grootgrondbezitter is op de kaart 
aangegeven. 
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Aan het einde van de 18de eeuw is door de aanleg van een nieuwe weg tussen Oldeberkoop en 
Noordwolde een kruispunt ontstaan. Op de plaats waar deze nieuwe weg de Bovenweg of Stell-
ingenweg kruist komt later het Koepelbos tot stand. De Familie Willinge liet de weg aanleggen en 
was eigenaar.
De nieuwe weg in de richting zuidoost verbindt Noordwolde via Oldeberkoop met Gorredijk en 
uiteindelijk Heerenveen. Oldeberkoop krijgt zo ook een noord/zuid verbinding. Het ontstaan van 
de koloniën van de Maatschappij de Weldadigheid in het aangrenzende Drenthe zal zeker een 
doorslaggevende rol hebben gespeeld bij de aanleg. 
Er komt een brug over de Linde en hier wordt door de familie Willinge ook een boerderij met 
café en een tol gebouwd. De aanleg van de nieuwe weg moest bekostigd worden door de gebruik-
ers want voor het gebruik van de weg en de brug moest geld worden betaald.

Een indruk van het gebruik van de grond aan het begin van de 19de eeuw geeft ons de opmeting 
van	Huguenin.	(zie	ook	afbeelding	2)	In	deze	periode	is	slechts	2%	van	ons	land	met	bos	bedekt.
De kaartenmaker heeft Friesland in de jaren 1822 en1823 in kaart gebracht. 
Op de kaart vinden we de plek waar het Koepelbos zal worden aangelegd rechts van het midden. 
De opstrekkende kavel met de typerende langwerpige structuur is okergeel gekleurd, hetgeen 
duidt op bosgebied. Het bos is omgeven door reden/singels. Ook door het middelste gedeelte 
loopt een reed/singel. 
Van een aanleg die dient voor vermaak, een “plaisierbosch”,  is in 1822/23 nog geen sprake. Ook 
de twee Molenbossen staan nog niet op deze kaart aangegeven.

afbeelding 3 |   detail kaart Huguenin atlas, het rode rechthoekje rechtsonder is de tolhuisboerd-
erij annex café bij de brug over de Linde.

2
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3.1 Ludolph Jan Willinge

In 1721 wordt in het Drentse Peize Ludolph Jan Willinge geboren, hij is de eerste Willinge die in Old-
eberkoop domicilie gaat houden.
De eigenerfde patricische familie Willinge behoorde al generaties tot de elite en bestuurders van Dren-
the en was gelieerd aan diverse vooraanstaande families.
In 1754 trouwt Ludolph met Johanna Hubbelink, het huwelijk wordt ingezegend in de dorpskerk van 
Oldeberkoop. In het dorp bezit de vader van Johanna, Albert Hubbelink veel grond en een woonhuis, 
het latere Vredewoud. 
Albert Hubbelink werkt als Kroniek schrijver voor de provinciale staten van Friesland.
De jonggehuwden gaan in Oldeberkoop wonen. 
Ludolph Jan is werkzaam als sous-luitenant in het infanterie regiment van Regteren. Het regiment is 
o.a. gelegerd in Leeuwarden. Interessant om te vermelden is dat vanuit de ambulante loge van dit regi-
ment van Regteren in 1782 de Vrijmetselaarsloge de Friesche Trouw werd opgericht. 

Ludolph Jan is te beschouwen als de man die zeer waarschijnlijk een eerste aanzet gegeven heeft tot 
de aanleg van een bos op de plek van het huidige Koepelbos. Dit bos staat ingetekend op de kaart van 
Huguenin.

afbeelding 4 |   Ludolph Jan Willinge. 1721 Peize - 1803 Oldeberkoop, in het uniform van 
het regiment van Regteren. (geportretteerd omstreeks 1785) 

afbeelding 5 |   Huize Vredewoud - bouwtekening te dateren omstreeks 1820
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3.2 Jan Albert Willinge  en Taatje Wigeri

Jan Albert Willinge wordt op 21 juni 1760 in Oldeberkoop geboren als zoon van Ludolph Jan Willinge 
en Johanna Hubbelink. Het gezin bewoont huize Vredewoud naast de hervormde kerk midden in het 
dorp. Over zijn jeugd weten we niets. 
Vanaf 21 september 1778 is Jan Albert, dan 18 jaar oud, ingeschreven in Deventer aan het Atheneum 
Illustre. Daarna vinden we zijn naam terug aan de Hoogeschool van Franeker2  waar hij Romeins en 
hedendaags recht studeert. In 1783 promoveert hij op 23 jarige leeftijd. Het jaar daarop trouwt hij 
met de dochter van zijn professor Elisa Wigeri. Het huwelijk wordt gesloten in de kerk te Oldeberkoop. 
Taatje Wigeri stamt uit een welgestelde familie die vele landerijen en boerderijen in de Stellingwerven 
bezat. Door het huwelijk groeide het vermogen van Jan Albert aanzienlijk want Taatje bracht de nodige 
bezittingen mee. 

Jan Albert is van 1791 tot 1795 raadsheer aan het hof van Friesland en vertegenwoordigt daarbij de 
Zevenwolden. Tijdens de woelingen en de overgang naar de Bataafse republiek neemt Willinge ontslag 
en is ambtloos burger. 

Na het herstel van het gezag van de Oranjes wordt Willinge in 1816 Grietman van Stellingwerf- Oost-
einde en zal dat tot zijn overlijden op 79 jarige leeftijd in 1839 blijven. Jan Albert weet het bezit zo-
danig uit te breiden dat bijna geheel Oldeberkoop zijn eigendom wordt. In deze periode drukt hij zijn 
stempel op dorp en omgeving. Het huwelijk tussen de twee echtelieden is helaas kinderloos gebleven.  
In het dorp woonden de Willinges naast de kerk op huize Vredewoud. Rondom Oldeberkoop waren de 
woeste	gronden	ontgonnen	en	in	gebruik	als	bouw-	en	hooiland.	Boerderijen	stoffeerden	het	landsc-
hap en waren tevens de belangrijkste economische dragers daarvan. In deze landelijk idylle legden de 

afbeelding 6 |   Jan Albert Willinge en Taatje Wigeri3

3

2 Tresoar, familieberichten en bul J.A. Willinge 

3 Portretten in fraaie lijsten het HCL te Leeuwarden,
  GKL 001000045 en GKL 00100046

Willinges een aantal parkbossen aan. Het eerste en tweede Molenbosch en het parkbos van Vredewoud 
of ook het Lindewoud zijn door de Jan Albert en Taatje aangelegd.

Huize Vredewoud bezat een klein park met vijverpartij, een boerderij met stalling en moes- en groen-
tetuin en een boomgaard. De naam Vredewoud is waarschijnlijk ontleend aan het Fredewalda een 
groot legendarisch bosgebied dat lag op de grens van Drenthe, Groningen en Friesland. Het dorp Peize 
waar de Willinges vandaan komen ligt in dit gebied.  

De eigenaren waren goed onderlegd en hadden waarschijnlijk eigen idee, smaak en wensen en drukten 
zo ook een persoonlijk stempel op de aanleg van het bos van Vredewoud. Tuinieren werd aan het einde 
van de 18de eeuw een rage en er verschenen dan ook verschillende handboeken over het buitenleven 
en tuinieren. 
Dat aanleg en onderhoud van de tuin en park belangrijk waren voor de Willinges blijkt uit een in het 
Drents archief bewaard gebleven brief .

Jan Albert Willinge schrijft in 1836 vanuit Oldeberkoop een brief aan zijn neef Kymmel in Roon. Er 
wordt gewag gemaakt van de twee tuinknechten Sietse en Bepke. De eerste wordt naar Oosterwolde 
gestuurd om de bomen van de predikant te snoeien. Bepke legt een broeibak aan zeer naar de zin van 
zijn baas.
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Waarde Neef 

Al mijn arbeider Sietse genaamd een paar dagen in den tuin van den Predikant te Oosterwolde werkzaam 
is, met het snoeijen der bomen, en dus een nader bij Roon is als Oldeberkoop, en ik verlangende ben ………. 
“
Bepke heeft mij verrast met een nieuw soort van een broeijbak die hij in de tuin voor het turfschuurtjen 
ten suyden heeft geplaatst en daar in gelegd een gedeelte van de
Wijnstok die op het schuurtje legde. Deze broeijbak heeft hij gemaakt van zooden en daar over twee 
ramen geleij.
Welke wijnstok nu vol druyven zit. Deze minst kostbare operatie is ons het best van allen gelukt. De 
blauwen druijf in het kasje sal geremoveerd worden, en wij hebben al een nieuwe plaatsvervanger naast 
hem…..” 4

Taatje sterft in 1833 op huize Vredewoud te Oldeberkoop. Jan Albert sterft in 1839 op 79- jarige 
leeftijd. Bij het overlijden van Taatje schrijft dezelfde neef Kymmel een gedicht over het paar. 
In	een	van	de	strofes	van	het	gedicht	vergelijkt	Kymmel	het	echtpaar	met	twee	sterke	olmen	(iepen)5

“Zoo ziet men een olmenpaar, geplant in vruchtbre weiden,
Gevlochten tak in tak, geworteld voet bij voet,
Vereend, zijn groenend loof in wijdsche pracht verbeiden,
Terwijl zijn schaduw den mensch weer adem scheppen doet.”

Olmen stonden in de symboliek der planten niet alleen voor kracht en een lang leven maar de iep is 
ook de boom die de mens beschermde tegen boze geesten en het kwaad afweerde. De iep staat in de 
oudheid ook symbool voor onvruchtbaarheid. De iep staat tevens symbool voor de waardigheid van 
het leven zijn machtige groei verzinnebeeldt de ‘kracht’ die gelovigen uit de H. Schrift putten. 6

afbeelding 7 |   zegel van Jan Albert Willinge op de brief aan neef Kymmel

afbeelding 8 |   grafsteen van Jan Albert Willinge en Taatje Wigeri op het kerk-
hof aan de noordwestzijde van het kerkhof te Oldeberkoop. 

3

4 Drents archief, Archief Mensinge, nr 0616

5 Tresoar, Aan mijnen veelgeachten neef  den heere   
   J.A. Willinge. 1833

6 Compendium van rituele planten, blz 525.



inhoud

advies Het Koepelbos  |  maart 2013  |  geschreven door Nico Kloppenborg            11

de famil ie  Wil l inge3

3.3 De erfenis

Na de dood van Jan Albert Willinge erven zijn nicht Gesina Willinge getrouwd met dokter L.P.Prins het 
omvangrijke bezit.

 

afbeelding 9 |   Sihouetten van Dr. L.P. Prins en Gesina Willinge

afbeelding 10 |   Omslag van het algemeen register van waardering met hartvormig 
etiket

3

7 Tresoar, familie Willinge prins, toegangsnr. 38-28 

In het Algemeen Register van de waardering van ieder kadastraal nummer der onroerende goederen 
nagelaten door wijlen den heere L.P. Prins en vrouw Gesina Willinge.7 

Het register geeft een overzicht van de bezittingen van de beide echtelieden met een gezamen-
lijke	waarde	van	Hfl	632.232,21	Bij	de	boederijen	en	huizen	staan	ook	de	namen	van	de	huurders	en	
pachters. In het kasboek worden de bezittingen uitgesplitst en geldelijk gewaardeerd. Er zijn bouw-
landen omschreven als veenboekweitgronden deels beplant met dennebomen, heidegronden. Twee 
gestoelten	in	de	kerk	en	een	grafkelder	aldaar	op	het	kerkhof	met	een	ijzeren	hek	omgeven	er	zijn	ook	
twee banken in de kerk van Makkinga 
Eigendommen in Drenthe o.a in Dwingeloo, Gieten, Staphorst en Scheemda.
en in de kerk van ¾ deel van 2 banken te Dwingeloo met een waarde van 10 gulden alsmede een graf-
stede op het kerkhof aldaar.
Bij de kadastrale vermelding bosch moeten we denken aan hakhoutbossen. Opgaand bosch is de ver-
melding die duidt op hogere bomen.
In	het	kasboek	vinden	we	voor	de	kadastrale	nummers	betreffende	het	bos	van	Vredewoud	de	vol-
gende omschrijvingen en geldelijke waardering. Ook vinden we een tweede zomerhuis kadastrale 
nummer 1568. Dit heeft waarschijnlijk gestaan op de plaats waar later het gebouwtje van SBB heeft 
gestaan.

1100 72 roeden bosch prijs per roede 5,00 beplant met 10 jarig hout  met een waarde van 210 gulden 
en totale waarde van 570,0.
1102 27 roeden plaisierbosch 2 beuken
1103	Laan	als	bosch	20	eiken	70	fijne	dennen
1104 Greide en bosch10 den, 3 eik, 3 eschen, 6 jarig
1105 Bosch 7 jarig
1108 Water voor vermaak
1568 Zomerhuis plaisierbosch eenig kaphout.
1110 Plaisierbosch 3 bunder en 07 roeden, eiken 3,5 jarig en enkelen  dennen.
1111 2 bunder en 18 roeden bosch 
waarde 4 gulden beplant 
282 eiken 12 jarig  
64 beuken
115 dennen
en 342 eiken 3 jarig 
houtwaarde 105
perceelwaarde 1872
1112 10 roeden en 80 ellen
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Zomerhuis	(=	de	koepel)
Beplanting voor het zomerhuis bestaat uit 
17 kastanjes en beuken en 10 eiken
Voor	de	koepel	staan	150	fijne	dennen	
Waarde 306,20
1113 plaisierbosch eilandjes 01 roeden en 62 ellen
beplant met 
46 eiken
10 dennen
1 beuk
waarde 37,48
1114 water voor vermaak
1115 plaisierbosch
3 bunders, 74 ellen en 40 roeden
beplant met 572 eiken
ouderdom 2 jarig
1207, 60 gulden waard
1125 laan als houtwal
5 jarig beplant met eikenhout

Nr 1099 /1098 Naar de linde toe bosch 
van eiken opslag = dat hakhout?
1125 laan als bosch eiken en dennen
1097 bos 3 jarig
1116 Plaisierbosch 70 dennen 2 jarig
1117 weilanden bosch 50 dennen 2 jarig
1118 Plaisierbosch 25 dennen 6 jarig
1119 laan 20 eiken 6 jarig
1120 Plaisierbosch eiken 1 jarig
1124 laanbosch 16 9 jarige eiken 8

De kadastrale kaart voor Oldeberkoop is van 1832. In de kadastrale legger stond voor ieder perceel een 
nummer aangegeven, de grootte van het terrein, het grondgebruik en de eigenaar. Kadastrale minuut-
plannen waren bedoelt om de grondbelasting vast te stellen.

De familie willinge Prins blijft tot 1963 in het bezit van het bos. In 1963 schenkt A.J.R.  Willinge Prins te 
Oldeberkoop het Koepelbos aan het dorp Oldeberkoop.
Staatsbosbeheer wordt hierbij de beheerder van het bos.
De overgang van particulier parkbos naar openbaar wandelbos en overheid is een stap die de nodige 
veranderingen met zich mee heeft gebracht. Tot de overgang is het parkbos altijd goed onderhouden 
geweest. De familie Willinge Prins was zeer verantwoordelijk en betrokken op het parkbos. Zo zullen 
de paden regelmatig geharkt zijn geweest en van schoon zand voorzien. en was er aandacht voor de 
aanplant van nieuwe bomen en heesters.

3

afbeelding 11 |   grondgebruik volgens het Kadaster in 1832

hakhoutbosch

plaisirbosch

bouwland

zomerhuis en erf

bosch

laan als plaisirbosch

plaisirbosch

water voor vermaak

8 Archiefblok familie (Willinge) Prins Tresoar

9 ‘Banjeren” Karst Barkenbosch
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Na de overdracht is door gebrek aan directe bezieling en gebrek aan kennis en waardering het aanzien 
van het parkbos verandert. Typerend hiervoor is de plaats die de snackbar nu in neemt. De ijscokar 
van de familie Bosma uit de 30er jaren groeide uit tot de huidige snackbar die nu het gezicht van het 
Koepelbosch bepaald.

De Bekoopsters zijn altijd betrokken geweest bij het bos.9 De vijvers zijn een aantal keren met behulp 
van vele vrijwilligers schoongemaakt! 
Mede door een veranderde opvatting over bosonderhoud en natuurbeheer is het aanzien van het park-
bos verschraald. 
Wel probeerde men in het bosbeheer rekening gehouden met de sfeer van het oude park door het aan-
brengen van enige variatie in het bomenbestand.

In	het	dorpsarchief	van	Olderberkoop	bevindt	zich	in	de	collectie	met	documenten	betreffende	familie	
Willinge	Prins	een	zgn.	lofdicht	.	Dit	is	een	gedicht	dat	de	glorie	en	de	fleur	van	een	tuin	of	park	bes-
chrijft in vaak lovende woorden. De traditie van het schrijven van lofdichten is terug te voeren op de 
klassieke oudheid. 

Op den Schonen avond van den 18 junij 1826 doorgebracht in de nieuwe koepel op het eijland van ’t Vre-
dewoud te Oldeberkoop.

“Omne tulit penetum qui miscuit utile dulci”

Laat anderen Bango’s trotsch en practig aanleg roemen
En ’t hier een kunstgewrocht waar ’t oog zich aan verzaad.
Ik wil ten bastaard smaak van anderen niet doemen
Aan mij bevalt meer natuur in’t feest gewaad
Hier waar natuur voor kunst meer cieraad heeft bekomen
Daar zij uit een moeras een smaakvol eiland schiep
En met een spiegelend vlak dat eijland deed omzomen
Waar nooit zich ’t oog verzaad aan ’t luisterrijk verschiet
waar men al dwalende lans kronkelende dreven 
Langs beek en bosch wanend de fraaijen aanleg schouwt
En’t dartelend visje in den helderen beek ziet speelen
Waar ’t schuwe haasje langs den zoom der bosschen…
Hier eert men Roobaards kunst in niets te evenaaren
Die nuttige met ’t vermakelijke wist te paaren

heb dank heer Willinge voor ’t genoegen elk bewezen
Wier gij de vrijheid geniet dit Tempé door te gaan
Elk die kunst bemint aan staart met een vrolijk wezen
den fraaij gestichte tempel met welgevallen aan.

Dan ongestoorde rust een vreugdevolle dagen
het deel zij van den man die niet ’t genoegen vond
Geen tegenspoed hem deere, of andere bittere slagen

zijn ziel ontrusten tot zijn jongsten levensstond
Dit is de oprechte wens van hem wien in deez ‘oorden
Zoo menig ’t genot van Vredewoud bekoorden. 

L.V.

Op een mooi zomeravond in juni brengt de onbekende schrijver van het lofdicht een aangename avond 
door in de nieuw gebouwde koepel. Deze koepel stond op het eiland in de grote vijver van het Vrede-
woud. In de kadastrale omschrijving van 1832 is sprake van een zomerhuis.

We moeten ons bedenken dat koepel en parkbos dan net zijn aangelegd en alles is nog nieuw en oogt 
fris. Oldeberkoop is omstreeks 1825 een boerendorp met 38 gezinshoofden. Jan Albert Willinge de 
opdrachtgever voor de aanleg van het parkbos is in 1826 op leeftijd, hij is 66 jaar oud.

Een vergelijking wordt gemaakt met het landschapspark Bagno bij Steinfurt in Westfalen. Het Bagno 
was een toeristische trekpleister van formaat. Het betrof een groots opgezet landschapspark vol met 
kunstmatige aangelegde bouwwerkjes. Exotische gebouwtjes, bruggen, ruines en fonteinen, water-
aprtijen met bootjes, een reuzenrad. etc.....
De onbekende schrijver van het gedicht met de initialen L.V. moet het Bagno hebben bezocht tijdens 
een buitenlandse reis om deze duidelijke vergelijking met het Vredewoud te maken. 
De aanleg van het parkbos werd beschouwd als een kunst op zich.
Aangelegd op een voorheen moerassig stuk onland was hier een waar kunstwerk geschapen, daar 
hoefde niets extra’s aan toegevoegd te worden.
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Plattegrond van het Bagno bij Steinfurt. In de omkadering de bonte verzameling bouwwerken die het 
park	stoffeerden.	

Als wij het lofdicht moeten geloven is het Koepelbos in 1826 door Lucas Pieter Roodbaard (1782 - 
1851)	ontworpen	en	als	plaisirbosch	aangelegd	in	een	ongekunstelde	en	natuurlijke	landschapsstijl.	
Het	is	aannemelijk	dat	het	ontwerp	van	de	hand	van	Roodbaard	is,	hoewel	officiële	bewijzen	zoals	
tekeningen en correspondentie niet gevonden zijn.   
Naast deze verwijzing in het gedicht zijn in het Koepelbos de stijlkenmerken die typerend zijn voor het 
werk van de beroemde noordelijke ontwerper van landgoederen en buitenplaatsen volop aanwezig. 

Koepelbos en Biezenjagersbrink zijn aangelegd in de landschapsstijl. In de romantische natuurbelev-
ing die aan het eind van de 18de en het begin van de19de eeuw opgang doet speelt een sterk verlangen 
naar ‘de echte’ natuur een belangrijke rol. De zuivere en sobere eenvoud van de natuur kon immers het 
hart	raken	en	de	kunst	overtreffen.		Men	ging	daarbij	uit	van	het	gegeven	dat	God	de	schepper	was	van	
de natuur en dat de natuur daardoor in zijn voorkomen zelf goed was. Overigens wel een door de mens 
beheerste en gemaakte natuur: “natuur door de kunst verhoogd” 

Het landleven bood de ideale plek om van die natuur te genieten. Er kwam meer waardering voor 
het boerenlandschap en de boer zelf werd als eerlijke werkman gerespecteerd. Landbouw en natuur 

konden gecombineerd worden tot een afwisselend landschap. Het paradijselijk en idyllisch landschap 
nodigde uit tot bewegen en wandelen werd een rage. In de tuin werd gewandeld, maar ook langs ak-
kers lagen door bomen beschaduwde landwegen en wandelpaden.
In de nieuwe tuinkunst verdween de strak opgebouwde tuin om plaats te maken voor wijdse land-
schappen, weides en bosjes, vergezichten en natuurlijke vijvers. Slingerende paden en beken en zachte 
glooiingen De bevrijding van het dwangmatige keurslijf van de geometrie droeg bij aan het succes van 
de landschapsstijl die als modern en vooruitstrevend werd beschouwd. 

Van invloed op de smaak aan het begin van de 19de eeuw zijn diverse tuintheoretische boeken en 
geschriften. De tuintheoreticus Christian C.L. Hirschfeld beschreef in zijn boek ‘Anmerkungen über 
die Landhäuser und die Gartenkunst’  de aanleg van landhuizen en parken en de verhouding tussen 
kunst en natuur. In een landschapspark is het zaak dat de aanleg er zo natuurlijk mogelijk uitziet, een 
landschap in het klein. Het grootste misbruik is het om de natuur in een keurslijf te dwingen en te 
manipuleren met wansmaak en kunstwerken tot gekunstelde tuinen. In het latere ‘Theorie der Garten-
kunst’ 1779- 1785 beschrijft Hirschfeld o.a het Zwitserse berglandschap als bron van inspiratie voor de 
aanleg van parken en bossen. 

……….En geen wonder, want allengs nadert men het heerlijke dorp Oldeberkoop met deszelfs vorstelijke 
bosschen , schoone plantsoenen en zwaar geboomte. Dit alles maakt geene bepaalde buitenplaats uit- het 
is geen woeste natuur- het zijn ook geene gewrochten der kunst. Neen het eenvoudige landhuis van den 
onlangs overleden Grietman J.A. Willinge, den bezitter van bijna dit gansche oord, ligt binnen de kom van 
dit nette en hoog gelegene dorp, over het grietenijhuis van Oost Stellingwerf en de nieuwe fraije pastorie, 
ter zijden van het zeer oude kerkgebouw. 
Dat landhuis heeft slechts eene kleine plek tuingronds achter zich: maar bijna de geheel omtrek van dit 
dorp behoort deszelve, in eene wijd uitgestrektheid, welke men onder het geleide van den tuinman, eerst 
noord-, daarna west- en eindelijk zuidwaarts dient te doorwandelen. Zelden ziet men schooner, hooger 
ouder stamboomen van eik, beuk en den dan aan de noordzijde. In de westelijke plantsoenen heeft de 
kunst de natuur op eenen smakvolle wijze de hand geboden om verscheidenheid van partijen daar te stel-
len. 

Maar in de grootere zuidelijke beplanting, het Vredewoud of LIndebosch geheten, heeft zij op eene enkele 
plaats meer gedaan. Want treffend is het , wanneer met te midden van dit hoog en digt geboomte verrast 
wordt door die schoone en breede waterpartij met heuvel en tent daarachter, welke op geene der buiten-
goederen in Friesland hare wedergade vindt. Zelfs staat het vrij ( door tusschenkomst van den gediensti-
gen kastelein van de uitmuntende herberg en logement de Zwaan) van die tent gebruik te maken, en nu 
van daar het gezigt op het water en over het hooge sparrebosch te genieten, dat zich verre zuidwaarts tot 
aan de Linde uitstrekt, waar de gehee de geheele zoogenoemde Stroomkant van dit gewest voor het oog 
openligt. Al deze en meerdeere schonnheden van dit oord worden afgewissled door ene vruchtbare zand-
grond, waarop boekweit, haver, garst, rogge aardaapppelen enz. welig tieren. aan de westzijde van dze 
beplantingen zal de tegenwoordige grietman, de Heer H.B. van der Haer, waarschijnlijk een buitengoed 
laten aanleggen……. 

afbeelding 12 |			Plattegrond	van	het	Bagno	bij	Steinfurt.	In	de	omkadering	de	bonte	verzameling	bouwwerken	die	het	park	stoffeerden.	
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afbeelding 13 |   Oldeberkoop - prent C. Pronk 1732

Ook het bezoek van Wopke Eekhof van de parkaanleg onder begeleiding van een tuinman geeft aan hoe 
waardevol de parken waren.

Deze “beplanting het Vredewoud of Lindebosch geheten” dat te midden van de uitgestrekte landerijen 
werd aangelegd lag  op 15 minuten loopafstand van de dorpskern van Odeberkoop. Waarom het park-
bos op deze plek is ontstaan heeft natuurlijk zijn redenen. Om te komen tot een keuze voor een 
geschikte locatie voor de aanleg van een buitenplaats en in dit geval een parkbos was de land-
schappelijke ligging naast andere factoren als geld en de beschikbaarheid van grond doorslaggevend. 

Eekhof rept over de aanleg van een nieuwe buitenplaats naast het Koepelbos door de opvolger van 
Willinge, de heer H. B. van der Haer. Deze aanleg is echter niet doorgegaan. 

Oldeberkoop met zijn oude dorpskern rondom de middeleeuwse kerk , huizen, boerderijen met lan-
derijen en akkers  en wegen werd in deze tijd gewaardeerd om zijn rurale eenvoud. Door kleine land-
schappelijke ingrepen kon men het boerenland naar zijn hand zetten zodat het kon worden gezien en 
ervaren als ideaal romantisch landschap. Via de literatuur over de aanleg van buitenplaatsen en parken 
vergaarden landeigenaren kennis en wisselden die in hun correspondentie onderling uit. 
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Als ontwerper van het parkbos van Vredewoud wordt vaak de naam Roodbaard genoemd, hij is de 
belangrijkste vertegenwoordiger van de landschapsstijl in Noord Nederland. Vanaf 1815 tot omstreeks 
1850 is hij werkzaam als architect van buitenplaatsen. Hij was een succesvol ontwerper en werkte 
voor gemeentes en de kleine rijke bovenlaag bestaande uit adel en patriciaat. 

Voor wat betreft het Koepelbos ontbreken ontwerptekeningen, briefwisselingen of kasboeken de enige 
daadwerkelijke verwijzing naar de ontwerper is het lofdicht waarin Roodbaards kunst genoemd wordt.  
Daarnaast zijn er vage banden tussen Roodbaard en de familie Willinge die dateren uit de tijd dat 
Roodbaards vader tuinknecht was in Assen en een huis huurde van een familielid van Jan Albert.

Er zijn echter in de aanleg van het parkbos zoveel stijlkenmerken aan te wijzen die het vermoeden 
lijken te bevestigen dat Roodbaard zelf hier aan het werk is geweest. Om een indruk te krijgen van het 
oeuvre en de stijl van Roodbaard verwijs ik naar het boek Roodbaards Rijkdom.10

5.1 Maatverhoudingen

Waneer we de plattegronden van Koepelbos en Biezenjagersbrink aan elkaar plakken levert dat een 
intrigerend lang gerekte plattegrond op.
De maatverhoudingen die in de combinatie van deze twee gebieden verstopt liggen doen denken aan 
de klassieke proportieleer zoals we die kennen uit eerdere periodes in de tuinkunst. Er lijkt hier sprake 
te zijn van een huispark met een overtuin. Dit is een park rondom huis en een park of bosgedeelte aan 
de overkant van een weg. 
Bij een analyse van het park komt de klassieke maatverhouding sterk naar voren en dat is toch bij-
zonder te noemen. Door het gehele parkbos loopt een duidelijke middellijn, een centrale as waarom 
de aanleg is gerealiseerd. Deze centrale as is niet zoals in het Hollands classicisme de kapstok waaraan 
een symetrische  tuin gekoppeld is maar een as waarom heen een parkaanleg kronkelt. 

Maatverhouding  
  

0 50 100 200m

gulden snede

afbeelding 15 |   kaartje maatverhoudingen

10 Roodbaards Rijkdom
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Volgens de theorie van Palladio moest een landhuis gebouwd worden op een plaats die goed zichtbaar 
was vanaf de openbare weg en zichtlijnen hebben naar alle kanten over tuinen en landerijen. Het huis 
was het middelpunt van de aanleg en er was sprake van een centrale as. De weg of een rivier zorgde 
voor het verkeer en de beweging.

De klassieke maatverhoudingen zijn terug te voeren op architectuurtraktaten van  Vitruvius waarin de 
regels van de antieke bouwkunst en harmonieleer beschreven staan. 
Ook de bekende architect Andrea Palladio baseert zich bij de bouw van buitenhuizen en villas op deze 
leer. In zijn werk Quattro Libri  beschrijft hij o.a de ideale ligging van de villa in het landschap en hoe je 
vanuit de villa de akkers en landerijen kunt bekijken. Vanuit alle 4 de winrichtingen moet je vrij uitz-
icht hebben op het omliggende landschap voor de interactie tussen huis en omgeving. 
Vanuit de ontvangsthal en de belangrijkste woonruimtes op de bel-etage is er  een vista over de tuin 
het park in. Deze vista verbindt huis en omgeving en stelt het huis als centrale plek. Over de wegen 
zegt Palladio o.a. dat ze geplaveid en in een zuivere rechte lijn door het landschap moeten lopen. vanaf 
de weg ervaart de reiziger het landschap optimaal. Er moest een goede verbinding met de stad zijn 
over de weg of over het water. De grond moest vruchtbaar zijn of gemaakt kunnen worden en het ter-
rein moest ook de juiste vorm hebben. 

Deze ideale wegen geeft de mens  een tevreden gevoel en een gelukkige gemoed. De eerder kale wegen 
werden dan ook beplant met rijen bomen zodat lommerrijke lanen ontstonden passend in de sfeer en 
het beeld van de ideale buitenplaats.
De hernieuwde belangstelling voor de klassieke verhoudingen is aan het eind van de 18de eeuw en 
begin 19de  eeuw bekend geworden als het neo-classicisme  en van invloed op de ontwikkeling van 
meerdere buitenplaatsen in Friesland.

Misschien heeft J.A. Willinge juist op deze plek aan de weg naar Wolvega een parkbos laten aanleggen 
om er op een later tijdstip een nieuw huis te bouwen.
Een nieuw huis passende bij zijn status, die van Grietman, vrederechter en grootgrondbezitter en te 
vergelijken met de huizen en tuinen van de elites

Buitenplaasten met huispark en overtuin komen in Friesland  veel voor Helomastate in Wolvega kende 
een dergelijke aanleg en ook buitens in Beesterzwaag en Oranjewoud kenden een dergelijke tuin met 
overtuin.
Goed vergelijkbaar met de situatie in Oldeberkoop is de aanleg van tuin en overtuin  bij huize Lynden-
stein in Beetsterzwaag, geheel aangelegd naar het bewaard gebleven ontwerp van Roodbaard en van  
Slot Boelens in Olterterp met een aan Roodbaard toegeschreven parkaanleg bestaande uit huispark en 
overtuin.

5
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5.2 Reliëf en hoogteverschillen

In het parkbos van Vredewoud vinden we reliëf en hoogteverschillen terug in de vormgeving van 
oevers en taluds rondom de waterpartijen 
Bij het graven van de waterpartijen werd de vrij gekomen grond gebruikt voor het aanbrengen van 
niveauverschillen. Op een relatief klein oppervlak zorgen een groot aantal niveauverschillen voor een 
gevarieerd beeld. Kleine heuveltjes, walletjes, holle paden en grote heuvels met hellingen leveren een 
ongekend rijk reliëf op. 
De organische vormgeving van de taluds rondom de vijvers en beeklopen zijn of steil en hoog, dan 
weer lang glooiend, hol of juist opbollend. Er is een enorme variatie in de afwerking van de grondlicha-
men van oevers en hoogteverschillen. 
Dit organische boetseren met grond is typerend voor het werk van Roodbaard. 
Ook de twee kleine eilandjes aan het uiteinde van de beek verderop in het bos zijn subtiel vorm ge-
geven.

Vergelijk: Hogere heuvels zijn te vinden in de Prinsentuin en o.a. in het park van De Klinze en Fo-
gelsanghstate, en in het Asserbos. 
     

afbeelding 16 |   foto grote vijver en grassige oevers
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5.3 Omkadering en gebruik maken van oudere structuren

De stijl van Roodbaard wordt vaak omschreven als behorende tot de late landschapsstijl. Toch zijn er 
in de Roodbaardtuinen vele kenmerken aan te wijzen die beter bij de vormtaal van de vroege land-
schapsstijl passen. Deze stijl heeft in ons land o.a. als belangrijk kenmerk dat de tuinen kleinschalig van 
opzet zijn, begrensd en niet tot in oneindige uitgestrektheid door lijken te gaan. 
Bij het Koepelbos kunnen we de reden die  de kavelgrens aangeeft beschouwen als een vaste oudere 
structuur waarbinnen het parkbos tot stand is gekomen. De aanleg die binnen de begrenzing van deze 
oudere structuur ligt is organisch vorm gegeven en voornamelijk naar binnen gericht. Er is dus sprake 
van een binnenwereld en een buitenwereld. Buiten de tuin is de wereld woest en ledig.
Het parkbos heeft een langgerekte vorm en een duidelijke lineaire structuur. 
Deze vorm is terug te voeren op het oude patroon van de opstrekkende kavels.

In o.a. de parken van Staniastate, Lyndenstein, Vijversburg en Prinsentuin zijn oudere structuren uit 
een eerdere aanleg opgenomen.

     

5

afbeelding 17 |   foto entree langs de hertenkamp
afbeelding 18 |   foto entree Biezejagersbrink vanaf de N351
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Grote vijver 
Dergelijke grote vijverpartijen vinden we o.a. in het park van Fogelsanghstate, Het bos van Ypey en de 
bosvijver van huize Olterterp ook de grote vijver in het Koepelbos kunnen we tot de grotere vijvers 
rekenen. Bij deze parken liggen de vijvers op zich zelf in de aanleg en niet in de buurt van het huis. Het 
park opent zich bij het naderen van de grote watervlakte. De vormgeving van deze vijverpartijen is 
organisch en lijkt gebaseerd op anatomische tekening van menselijke organen. Ook hier gaat de beweg-
ing door, de vijvers eindigen niet, maar monden uit en staan in verbinding met kronkelende beeklopen.

Kronkelende beek
De grote vijver in het Koepelbos mondt uit in de smalle kronkelende beekloop die verder het bos in-
loopt. Deze beek in het Koepelbos is vrij uniek, hij is erg langgerekt heeft steile oevers met veel hoogte-
verschillen en is op deze manier toegepast niet in andere parken te vinden.

Aan het einde van de beekloop vinden we twee kleine ronde eilandjes, Deze eilandjes doen sterk 
denken aan de “Style Anglo Chinois” toegepast in het tuingedeelte rondom de pagode in het park van 
Oranienbaum,	(Duitsland)	dat	naar	voorbeeld	van	William	Chambers	is	aangelegd.

5

5.4 Water

Op velerlei manieren en vormen is water toegepast in het parkbos. Je zou het spelen met water kunnen 
noemen. De grote vijver met eiland, de grillige waterpartijen van de Biezenjagerbrink, de smalle kro-
nkelende beekloop die uitmondt in een vijverpartij met twee ronde eilandjes. Daarnaast een tweetal 
kleine komvormige vijvers. 

afbeelding 21 |   foto grote vijver
afbeelding 22 |   foto beekloop
 

afbeelding 19 & 20 |   eilandje in de beek, en een rustpunt bij de verbrede beekloop
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Vijverpartij Biezenjagersbrink
De vijverpartij van de Biezenjagersbrink is uniek door zijn bijzonder grillige vormgeving. Deze vorm-
geving van het wateroppervlak gecombineerd met het reliëf van de oevers is steeds weer verrassend 
en wordt tijdens de rondwandeling ook telkens opnieuw anders ervaren. Van deze vijverpartij zou je 
kunnen zeggen dat hij constant in beweging is. De zichtas over de vijver trekt de blik buiten de aanleg 
richting het noorden. 
Enigszins met deze grillige vijverpartij te vergelijken zijn de vijvers in voortuin van Staniastate en die 
in de Overtuin van Olterterp. 

Goudvissenkom en komvijver in het bos
Ter hoogte van de snackbar ligt aan de oostkant van het Koepelbos een niervormig kom. Dit waterbek-
ken zou een goudvissenkom kunnen zijn.
In het jonge sparrenbos aan de zuidoostkant ligt nog een ronde waterkom. Deze ronde kom is omgeven 
door half ingestorte taluds. 

     

5

afbeelding 25 |   foto goudvissenkom
afbeelding 26 |   foto komvijver in het bos

afbeelding 23 & 24 |   vijverpartij Biezenjagersbrink
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5.5 De rondwandeling

In het parkbos is sprake van een vloeiende, pittoreske, schilderachtige rondwandeling. Door gebruik 
te maken van zichtlijnen binnen de aanleg en van een gevarieerde beplanting en rustpunten deed de 
wandelaar op een naar verhouding klein gebied steeds vele verschillende indrukken op. 
Het padenpatroon “staat nooit stil” er is altijd beweging dit geheel volgens het principe “Panta Rhei”.  
Het betekent ook dat er aan de wandeling eigenlijk geen einde komt. 

Een goed indruk van dit pittoreske geven dichtregels van Elisabeth Maria Post geschreven aan het 
einde van de 18de  eeuw na het bezoek aan een Engelse tuin. 
 
“Hoe verrukkend, hoe schoon is het hier! Hoe Romanesk is alles bij elkander gebragt, dat ik slechts op 
papier des dichters, bijeen zou zoeken. Berg en dal, beek en meir, bosch en bloementuin, alles binnen 
een kleinen omtrek verzameld. Natuur heeft hier een wonder, of de kunst een heerlijk werk verricht”

Tijdens de rondwandeling kwam de wandelaar verschillende keren voor de keuze te staan welk pad te 
kiezen. Gaan we links of gaan we rechts. Op een relatief klein oppervlak werd gespeeld met padenpa-
tronen en keuzemomenten.
Op een landtong bij de grote vijver liggen twee paden die naar een kaap aan het einde voeren. De 
paden liggen vlak naast elkaar slechts van elkaar gescheiden door een greppel. 
Tijdens	de	wandeling	zorgden	de	reposees	(=een	rustplek)	voor	momenten	van	rust.
Vanaf deze plekken kon genoten worden van een uitzicht op de parkaanleg een zicht op koepel, 
vijverpartij of een vergezicht op de omgeving. Een enkele maal zal de reposee echter ook zonder groots 
uitzicht zijn geweest en een meer intiemer naar binnen gericht karakter hebben gehad. Een plekje bij 
de goudviskom, de kleine kom of op de eilandjes in de beek. 
Op de heuveltoppen is vaak een rustplek in de vorm van een bouwwerkje of een zitplaats. De rustpun-
ten kregen een herkenbare vormgeving in de vorm van een prieel of bank. Een rustpunt kon ook het 
punt zijn op de brug vanwaar een zicht over waterloop of vijver. Voor de vormgeving van deze rustpun-
ten werd gebruik gemaakt van voorbeeldboeken. Gijsbert van Laar zijn “Magazijn der tuinsieraden” 
werd veel gebruikt in Nederland. Dat in het Koepelbos niet veel fabriekjes stonden lezen we in het 
gedicht. De tuin had een natuurlijk karakter, niet zoals het Bagno bij Steinfurt in Duitsland,  dit land-
schapspark stond vol met fabriekjes. 

5

afbeelding 27 |   foto reposee landtond en kaap
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5

5.6 De Koepel

Op het grote eiland in de vijver heeft volgens de kadastrale kaart van 1832 een zomerhuis. De naam 
Koepelbos verwijst naar dit zomerhuis.
Het lofdicht,in de koepel geschreven, rept van een heerlijke avond doorgebracht in de nieuwe koepel 
Ook Wopke Eekhof spreekt in zijn beschrijving van het Koepelbos over dit gebouwtje waarvan de sleu-
tel gehaald diende te worden bij de kastelein van herberg de Zwaan. Vermoedelijk betrof het een ruim 
rustiek bouwwerk vergelijkbaar met andere koepels uit het oeuvre van Roodbaard. Vinden we koepels 
veelal hoger gelegen aan de randen van de aanleg op een hoger punt met uitzichten over de tuin en de 
omgeving, een koepel op een eiland in een vijver komt in Roodbaard zijn ontwerpen niet voor.

In 1802 kwam in Amsterdam het eerste losse katern uit van het ‘Magazijn van Tuin- sieraden…’ Ge-
schreven door Gijsbert van Laar en ontleend aan buitenlandse vorbeeldboeken.
De losse katernen verschenen tot 1809 en vormen gebundeld een belangrijke inspiratiebron. Het werk 
heeft in Nederland grote invloed gehad op de ontwikkeling van de smaak op tuingebied. In deze losbla-
dige delen worden velerlei voorbeelden gegeven van tuinontwerpen en bouwsels in de meest fantas-
tische vormen ter aankleding van tuin en park. In Tresoar in Leeuwarden zijn drie exemplaren van Van 
Laar aanwezig.

 Hoe de koepel er heeft uitgezien is niet bekend. In plattegrond zijn er drie hoofdvormen te ondersche-
iden, een recht- zes- of achthoekige vorm. 
De vormgeving van de gebouwtjes werd veelal ontleent aan de voorbeelden die in het Magazijn der 
Tuinsieraden, het bekende boek van Van Laar, werden gegeven.
Bouwwerkjes in Turkse, Chinese , Zwitserse, Classicistische, Gotische,Rustieke stijl komen voor.

Koepels worden in eigendomspapieren vermeld onder verschillende namen.
Naast koepel gebruikte men de aanduidingen als speelhuis, tent, salon, kabinet, kiosk, paviljoen, 
zomerhuis, theekoepel, jachtkoepel en ook lusthuis. 
De koepel is een stedelijk verschijnsel dat in verband gebracht kan worden met de trek naar buiten. 
Vanaf ongeveer 1600  begint de trek naar de buitenplaats. 
In de vroege 17de eeuw vinden we vele koepels die staan langs de vaarverbindingen. Als in de late 
18de eeuw en de 19de eeuw de buitenplaats cultuur zich uitbreid naar de zandgronden worden ook 
daar koepels gebouwd. Uitzicht speelt een belangrijke rol!
Een hogere ligging biedt de mogelijkheid om uit  te kijken zonder zelf gezien te worden. In de koepel 
was je weg van de alledaagse beslommeringen.

Halverwege de 19de eeuw dooft de traditie van het bouwen van een koepel langzaam uit. 11 Veelal verd-
wijnen de bouwwerkjes zonder dat daar iets anders voor in de plaats komt.  
Op het eiland heeft lang na het verdwijnen van de Koepel wel een tijd een zes- of achthoekig vogelhuis 
gestaan. Deze vorm moet ergens vandaan gekomen zijn. Misschien dat de koepel oorspronkelijk deze 
vorm had.

afbeelding 28 |			afbeelding	koepel	van	Laar	-	uit	het	“magazijn	der	tuinsieraden”	van	Laar
afbeelding 29 |   dames wandelend in een landschapstuin  - 1830
afbeelding 30 |   gele koepel op Vijversburg Tytsjerk aan de rand van het park

afbeelding 26 |   foto eendenhuis

11 Koepels a/d Vecht sn ‘s Graveland
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5.7 Zichtlijnen en zijwaartse bewegingen

In het ontwerp van het parkbos is gebruik gemaakt van de langste centrale zichtlijn gecombineerd met 
zijwaartse bewegingen en verdwijnpunten naar de zijkanten van de aanleg. Deze langste zichtlijn is in 
één keer te overzien de zijkanten zijn echter niet zichtbaar. Het oogt volgt langs de lange zichtlijn de 
vormen van de vijver of beekloop en de paden en grasvlakken, deze bewegen en verdwijnen uit beeld 
om vervolgens een stuk verderop weer in beeld te komen. De illusie wordt gewekt dat de aanleg onein-
dig is, dit werkt sterk vergrotend.  De manier waarop de ontwerper omgaat met deze bewegingen is 
bijzonder en getuigd van een grote creatief ruimtelijk inzicht. Roodbaard legde in zijn ontwerpen voor 
langwerpige parken de langste zichtlijnen altijd over een vijverpartij in het midden van de aanleg. 
Dit vormgevingsprincipe vinden we ook terug in het Koepelbos. Er wordt gebruik gemaakt van een 
lange brede zichtbaan over het midden van de aanleg weides, vijver en beek en verdwijnpunten naar 
de zijkanten. Rondom deze as kronkelt een slingert de gehele aanleg.
Deze langste centrale zichtlijnen over de aanleg en zijwaartse bewegingen vinden we o.a. terug in de 
overtuin van Lyndenstein en de parken van huize Olterterp van Staniastate.

Er zijn ook zichtlijnen buiten de aanleg te ontdekken. Over de vijverpartijen van de Biezenjagerbrink 
ligt een zichtlijn naar het noorden richting het huidige Lunia.
Vanaf de heuvel was er zicht op het dorp en de wijde omgeving. Vanaf het eiland is een zichtlijn buiten 
het park over de weg naar Noordwolde richting het oosten te trekken. Deze as gaat over de daar ge-
graven brede vijverarm.
Bijzonder is het dat er vanaf de weg zicht was op de koepel in het park. 

5

centrale zichtlijn

zijwaartse beweging & 
verdwijnpunt

zijwaartse beweging & 
verdwijnpunt

zijwaartse beweging & 
verdwijnpunt

zichtlijn naar 
kerktoren en dorp

parallel aan de centrale 
zichtlijn; zichtlijn geleid 
door de laandbeplanting

centrale zichtlijn

“Kattensnor”

“Kattensnor”

afbeelding 31 |  kaartje zichtlijnen
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5.8 De Beplanting en plantverbanden

Een groot deel van Het Koepelbos en een rand van de Biezenjagersbrink is beplant met hakhoutbosjes 
op rabatten. Deze beplanting die vooral te vinden was langs de randen van het bos zorgde ervoor dat 
het bos van buiten af dicht was en niet doorzichtig. Het eiken- en berkenhakhout leverde bij verkoop 
geld op. “het aangename met het nuttige verenigd.”

Dat het gebied toch niet eentonig oogt is te danken aan de afwisselende vormgeving van het terrein.
Kenmerkend voor een vroeg landschappelijk parkaanleg is de variatie van open gedeeltes bestaande 
uit weides en omzoomd door bomen en heesters en de watervlakken en beeklopen met grazige oev-
ers alles afgewisseld met wat min of meer donkere stukken bos.  Het slingerende padenpatroon en de 
singels beplant met eiken zorgen voor verbinding en een gevarieerde wandeling.

Relatief jong is de aanplant van Lariks op rabatten op de Biezenjagersbrink, de aanplant van sparren 
in het zuidwestelijke deel van het park en de zgn. “van der Hull bosjes”. De met spar en beuk beplante 
percelen bestonden eerder uit eikenhakhout op rabatten en zijn vernoemd naar meneer Van der Hull, 
een voormalige SBB man. 

Bomen werden in grotere groepen van één soort bij elkaar aangeplant.
Op de eilandje van de Biezenjagerbrink staan bomen in redelijk grote  boomgroepen Deze clusters 
bestaan hier uit rode beuken, groene beuken, esdoorn en eiken.  Door bomen van dezelfde soort bij 
elkaar te planten ontstonden er grote vlakken van een soort blad/boom/silhouet, dat zorgde in de 
beplanting voor een rustig beeld.  

De geplante solitaire bomen kwamen in contrast met de grotere boomgroepen beter uit. Witte abeel 
tegen een groep donkerrode beuken is een voorbeeld van beplanting uit het begin van de 19de eeuw. 
Deze wit/zilvergrijze bomen lichten prachtig op tegen de donkere achtergrond van de beuken. 

Contrast werd naast de bladkleur ook gezocht in vorm van de boom.
Laag vertakte eiken en beuken zoals ze in de natuur voorkomen.
Bomen werden vrijstaand gezet en niet opgesnoeid zo kreeg je laag hangende dikke takken over het 
pad 

Een treurboom werd toegepast als solitair op een markante plek aan vijverrand of bij een reposee  of 
midden in de weide. Gebruikt werden treurende variëteiten van de beuk, wilg, linde, es , iep en wilg. 
Van dit rijtje bereikt alleen de linde en de beuk een respectable leeftijd.  Op de Biezenjagerbrink staan 
een aantal Amerikaanse eiken van jongere datum. Bij de plek waar voorheen de hut van SBB staat een 
solitaire rode beuk.

Over de manier van planten van bomen is nog weinig onderzoek verricht. We weten uit het bestuderen 
van de overgeleverde presentatietekeningen dat Roodbaard opvallend vaak gebruik maakte van een 
cirkelvormig plantverband met populieren. 

afbeelding 32 |  ansichtkaart beplanting langs de grote vijver
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Langs de reden staan mooie oude eiken als laan aangeplant. 
Onder de eiken van de reden groeien zaailingen van hulst, vogelkers, lijsterbes en bramen. 

Langs de paden en de grote vijver vinden we een laanbeplanting van eiken en of beuken. De bomen 
die in een rij geplant zijn geven aan de wandeling een bepaald ritme. Ook al is een groot deel van deze 
bomen verdwenen een patroon en plantafstand is nog duidelijk herkenbaar.

In het park staan op enkele plaatsen imposante solitaire beuken. Op het eerste gezicht lijken het 
gebundelde bomen, dat zijn meerdere beuken geplant in één plantgat. Ook vinden we dicht opelkaar 
geplante eiken. Deze manier van planten levert een pittoresk plaatje op. 

5

afbeelding 33 |   ansichtkaart met de beplanting langs vijver in het bos van Olterterp afbeelding 34 |   gebundelde driebeuk
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Het is opvallend dat in het Koepelbos op de helling van de grote heuvel een driehoekig plantverband 
wordt	aangetroffen.	Opmetingen	hiervan	in	samenwerking	met	de	RCE	leverde	een	fraai	plantverband	
op. De driehoeksvorm is terug te voeren op een symbool uit de Vrijmetselarij, een alziend oog. De punt 
van de driehoek wijst naar het Zuidoosten. Vanaf het alziend oog is een zicht op de grote vijver.
Dat vaker gebruik werd gemaakt van symboliek in de beplanting  bewijst de boomgroep de 12 Apos-
telen in de Overtuin van huize Olterterp .
Deze Apostelengroep bestaat uit een kring van 12 beuken.

afbeelding 36 |   ansichtkaart driehoekig plantverband en reposé op de heuvel

afbeelding 35 |   opmeting RCE

driehoekig plantverband

de kaap op de landtong

5
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De indeling en de structuur van het parkbos wordt sterk bepaald door de ontginningsgeschiedenis van 
het gebied. Het riviertje de Linde is aan te merken als de basis van waaruit deze ontginning richting het 
noorden plaats heeft gevonden.
Binnen de langgerekte oude structuur van de opstrekkende kavels omlijst door de reden is aan het 
begin van de 19de eeuw het parkbos aangelegd. 
Vanaf het begin van de 19de eeuw vindt de bebossing van het gebied plaats.
Het gaat hier om een park met een liniaire structuur.
Er ls sprake van een huispark met overtuin oftewel de Biezenjagersbrink en het Koepelbos.
Het parkbos heeft een opbouw die terug te voeren is op de klassieke proportieleer
De aanleg in landschapsstijl is rondom een centrale as vormgegeven. Deze centrale as is tevens de zeer 
lange  zichtlijn door de gehele aanleg. 
De stijlkenmerken in het park hebben genoeg overeenkomsten met het werk van Roodbaard om deze 
aanleg aan hem toe te schrijven.

Het parkbos is aangelegd door Jan Albert Willinge en Taadje Wigeri op de plaats waar eerder al een bos 
was aangeplant. Ontwerptekeningen en beplantingsplannen zijn niet gevonden. Ook zijn er tot nu toe 
geen	afbeeldingen	van	het	parkbos	of	de	koepel	boven	water	gekomen.
Naast het bos van Vredewoud herschiep Jan Albert Willinge door het aanleggen van een aantal park-
bossen het landschap rondom Oldeberkoop in een grootschalig idyllisch parklandschap.  De parken 
die onderling met elkaar verbonden waren door wandelpaden en lanen zorgden voor een aangename 
wandeling. 

Het parkbos is hoewel onderhevig aan verschraling door veranderende beheersopvattingen toch een 
goed bewaard gebleven aanleg uit de eerste helft van de 19de eeuw. 
Ernstige inbreuk op het geheel maakten de bouw en plaatsing van de snackbar met parkeerterrein, en 
de infrastructuur van de verbreding van weg, ventweg en aanleg van de rotonde.

Het gehele parkbos heeft een hoge cultuurhistorische waarde en verdient een monumentale status als 
goed bewaard gebleven voorbeeld van een 19de eeuws plaisirbosch in de vroege landschapsstijl toege-
schreven aan Lucas Pieter Roodbaard,
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Hoewel nu niet meer duidelijk zichtbaar en voelbaar bestaat het parkbos van Vredewoud zoals de 
familie Willinge het noemde uit een huispark met een overtuin. 
Deze	twee	parkdelen	zijn	opgebouwd	uit	verschillende	onderdelen	ieder	met	eigen	specifieke	ken-
merken. 

De verschillende parkgedeelten hebben in dit rapport een naam gekregen die bij het karakter van dat 
onderdeel past

Het huispark of ook wel de Biezenjagersbrink of ook wel het eerste Koepelbosch is onder te verdelen 
in vier gedeeltes:
A)	de	huisplaats.
B)	het	eilandenrijk.	
C)	de	nutstuin	
D)	de	buitenrand.
 
De Overtuin of het Koepelbos is onder te verdelen in: 
E)	de	weide
F)	de	grote	vijver
G)	langs	de	beek
H)	Het	geheel	wordt	omkadert	
door de reden of singels.reden

 

7

B Het eilandrijk

A De huisplaats

F De grote vijver 

E De weide

hertenkamp

blokbos van zuileiken

(vleermuis)prieel/koepel
het houtgat

rabattenbos

rabattenbos

  

snackbar

N351 -
        richting Wolvega

N351 -
        richting Oosterwolde

N353

D De buitenrand

C De nutstuin

kom met berceau

rondwandeling

gras of mos 
met solitaire bomen

uitkijktoren op de Linde

wandelpad richting 
Oldeberkoop

wandelpad 

G Langs de beek

wandelpad wandelpad 

afbeelding 37 |   kaartje gewenste situatie
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7.1 A De huisplaats       

Wanneer we ervan uit gaan dat de aanleg ontworpen is als parkbos bij een landhuis dan zou dit de 
plaats zijn om een huis te bouwen. Rondom het huis is de tuin open en gericht op de omgeving. Achter 
huis is aansluiting op een grillig vormgegeven vijverpartij en een zichtlijn over de waterpartij naar het 
noorden. Voor het huis is de lange zichtas over de voortuin, weg, weide, vijver en de beek tot achter in 
de overtuin. 

De huisplaats is nu een niet nader ontworpen gebied. Er zijn in dit gedeelte geen paden of verbindin-
gen met de rest van de aanleg.
De beplanting bestaat uit ouder naaldhout, met name Lariks dat is aangeplant op rabatten met een 
ruige onderbegroeiing van bramen en struiken

De huisplaats wordt aan de west- en noordkant ontsloten en begrensd door de reden welke beplant 
zijn met eiken. Langs de provinciale weg aan de zuidkant wordt de huisplaats door een diepe greppel 
van de weg gescheiden. 

Langs de oostkant is een restant van een slingerpad door een hakhoutrand rudimentair aanwezig en 
zichtbaar op de AHN. Dit pad is niet ingemeten. Het pad is hoogst waarschijnlijk een restant van de 
landschappelijke aanleg uit 1825 en vormde een oostelijke verbinding met de overtuin. 

De enige verbinding met de overtuin wordt gevormd door de westelijke reed. 
Het terrein oogt weinig toegankelijk en er ontbreken duidelijke entrees. De oversteek tussen de twee 
parkgedeeltes is niet visueel of verkeerstechnisch aangegeven en daardoor voor recreanten niet veilig 

De huisplaats is niet langer een min of meer open  gebied en als zodanig herkenbaar. Foto genomen 
vanaf het parkeerterrein bij de snackbar.

7

afbeelding 38 |   uitsnede kaart - De Huisplaats

afbeelding 39 |   foto situatie parkeerplaats en snackbar
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Detail 2 - zuilenorde 
blokbos van zuileiken 
(Quercus robur “Fastigiata Coster”)
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advies Het Koepelbos  |  maart 2013  |  geschreven door Nico Kloppenborg  

Blokbos van zuileiken - op de plaats voor het nooit gebouwde landhuis

afbeelding 40 |   plantverband blokbos afbeelding 41 |   impressie blokbos



inhoud

advies Het Koepelbos  |  maart 2013  |  geschreven door Nico Kloppenborg            33

advies  en streefbeelden per  onderdeel7

7

 Advies De huisplaats

- Het ooit open gebied herinrichten door het aanwezige bos te kappen en de plek herkenbaar als  
 huisplaats vorm geven. 
- De min of meer open weide wordt dan omsloten door de reden en de strook met hakhout, waar 
 slingerpaden zorgen voor een verbinding met de overtuin.
- De vermoedelijke plaats van het huis aangeven door er een duidelijk blokbos te planten van   
 zuileiken in een streng plantverband.
- De weide inzaaien met een wildmengsel en beheren als bloemrijk grasland
- Een aantal heestergroepen aanplanten van Coryllus, = hazelaar of Cornus mas= gele kornoelje
- Het gebied toegankelijk maken door er enkele wandelpaden aan te  leggen. 
- Het slingerpad door het hakhout herstellen en een verbinding tot stand brengen met het 
 Koepelbos.

Streefbeeld : Een bloemrijke open weide met daarin een duidelijk vormgegeven bomengroep in 
een bijzonder plantverband 
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7.2 B Het eilandrijk       

Het gedeelte van de Biezenjagersbrink dat geheel uit een zeer grillig vormgeven vijverpartij met zij-
armen en waterlopen. In de vijver liggen eilandjes en landtongen. een rondwandeling langs deze 
waterpartij biedt de wandelaar een telkens veranderend zicht op water en eilandjes en is daardoor dan 
ook zeer verrassend en origineel. 
Het eilandenrijk is zodanig vormgegeven dat het lijkt of alles in een constante beweging is en zonder 
duidelijk einde. Deze aanleg heeft een naar binnen gericht karakter. 
Opvallend is de vormgeving van de eilandjes en landtongen met fraai glooiende taluds. Het reliëf is nog 
goed intact. Slechts op een enkele plaats is het aangetast door o.a. baggerwerkzaamheden. Het restant 
van een slingerpadenpatroon zorgt voor de toegankelijkheid van dit gedeelte.  Een deel van de paden-
structuur is vervaagd en moeilijk begaanbaar.
In het padenstelsel zijn wel de verbindende bruggetjes over de waterlopen vervangen door dammen.

Over het breedste van de vijver ligt een thans vrijwel dicht gegroeide zichtlijn richting het noorden. De 
zichtlijn trekt hier de blik even buiten de aanleg. Halverwege de zichtlijn is vermoedelijk een verbin-
dend bruggetje tussen twee landtongen verdwenen. 

Een vergelijk is te trekken met Groot Terhorne in Beetgum. In de lange zichtlijn in dit verdwenen park 
lag ook een bruggetje. Deze aanleg was het werk van Roodbaard.

De beplanting bestaat uit solitairen en boomgroepen met o.a. rode beuk, esdoorn en eiken en Ameri-
kaanse eiken. Er staan verder ook vooral veel zaailingen en opschot.
De transparantie is hierdoor verdwenen. 
De bodem is aan het verruigen er groeien veel bramen en veldbies en ruig gras.
Rondom het eilandenrijk loopt de singel beplant met eiken en een dichte onderbegroeiing van hulsten.

afbeelding 42 |   uitsnede kaart - Het eilandrijk

afbeelding 43 & 44 |   foto eilandjes
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  Advies Het eilandenrijk

- De waterlopen en de vijvers schoonmaken en de daarbij rekening houden met de kwetsbaar- 
 heid van de oevers. 
- Op de eilandjes en de landtongen en langs de reden en paden het opschot en jonge hout verwij 
 deren zodat het geheel weer transparant wordt. 
- Op een nog te bepalen aantal plekken het bomenbestand aanvullen met boomgroepen en en  
 kele solitairen. 
- De zichtas over de vijver naar het noorden toe open maken.
- Het padenstelsel zoveel mogelijk herstellen.
- Over de waterloop met de zichtlijn een nieuwe brug aan leggen.
- Verstoorde grond en oevers waar mogelijk inzaaien met een bosmengsel en in het beheer vrij  
 houden van zaailingen. 

Streefbeeld: De herstelde rondwandeling langs de slingerende 
vijverpartij bied opnieuw de verassende aanblik zoals deze
in de tijd van de aanleg beleefd kon worden.

7
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7.3 C Nutstuin en Bloementuin

In de noord-oosthoek van de aanleg vinden we twee rechthoekige stukken bos die op de kadastrale 
kaart worden omschreven als bouwland.
Deze niet nader ingevulde vrij ruige stukken, door een sloot omgeven bos, is voor de wandelaar 
komende vanuit het dorp de eerste kennismaking met het bos. Hier groeit nu voornamelijk gemengd 
loofbos	waarin	een	aantal	mooie	oude	eiken	staan.	Er	is	een	ruige	onderbegroeiing.	
Langs het toegangspad is eerste gedeelte dicht bij het dorp beplant met jonge eiken in een verband. 
Een duidelijke entree ontbreekt.
Een tweede pad met hek geeft toegang vanaf de weg tot het bosgedeelte waar eerder de SBB huisde. 
Aan de rand van een kleine ronde kom die in verbinding staat met de slingervijver van het eilandenrijk 
staat een rode beuk. In de 20ste eeuw stond hier vlakbij het gebouwtje van SBB hoogstwaarschijnlijk 
de opvolger van een tuinhuisje of prieeltje. Het tuinhuis dat voorkomt in de beschrijving van de bezit-
tingen van het echtpaar Willinge Prins. Het gebied vaagt om een nadere invulling.
In de buurt van het huis zou je hier een bloementuin en nutstuin verwachten. 

7

afbeelding 45 |   uitsnede kaart - Nutstuin en bloementuin

afbeelding 46 |   foto overgang bos naar weg



inhoud

advies Het Koepelbos  |  maart 2013  |  geschreven door Nico Kloppenborg            37

advies  en streefbeelden per  onderdeel7

 Advies Nutstuin en Bloementuin

- Het gebied waar voorheen de hut van SBB stond duidelijk herinrichten en een functie geven als  
 nutstuin, bloemen pluktuin met boomgaard en bijenstal. Ontsluiting via het pad met    
 eiken vanaf de Noordwolderweg. Tuin te verpachten.
 De ronde kom en de verbinding met de vijvers herstellen.
- De entree vanaf het dorp het bos in het duidelijker maken.

Streefbeeld: Een nutstuin met een duidelijke vormgeving als overgangsgebied naar het parkbos

v

7
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7.4 D de Buitenranden 

Hakhout op rabatten is aangeplant langs de buitenranden van het parkbos. Langs 
de reden en randen maakt hakhout deel uit van de totale aanleg. Het dichte hak-
hout zorgde voor de beslotenheid  die past bij het naar binnen gerichte karakter 
van een parkbos in de vroege land-schapsstijl. 

De strook bos langs de weg naar het dorp en Noordwolde is dicht begroeit 
met gemengd bos o.a. eik, berk, beuk, els, lijsterbes, hazelaar  en verschillende 
soorten naaldhout op rabatten. In deze ontoegankelijke stroken vinden veel 
dieren een geschikte woonplek. Tussen de 
rabatruggen liggen greppels. 

In de omschrijving die bij de kadastrale kaart uit 1832 hoort is het 
Koepelbos aangeduid als plaisirbosch, dit in tegenstelling met een produktiebos. 
Het plaisirbosch diende echter niet alleen ter ontspanning en vermaak. 
In de akte opgemaakt voor het echtpaar Willinge Prins in 1853 is aan alle be-
planting een waarde toegekend. Daaruit kunnen we opmaken dat het bos ook 
geldelijk belangrijk was.

Aan de hakhoutbosjes stond een productieplan ten grondslag. Kapplannen 
werden opgesteld en hout getaxeerd. Door gefaseerde kap gaf het hakhout ook 
nog geldelijk gewin, het aangename met het nuttige verenigd
Het beheer van de rabatten volgde een kapcyclus. Het eikenschors vrijgekomen 
na het kloppen van de stammetjes werd verkocht aan de leerlooierijen, het hout 
als brandhout gebruikt.

7

afbeelding 47 |   foto vrij ruig stuk bos

afbeelding 48 |   uitsnede kaart - de randen
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  Advies De buitenranden

- Deze gebieden hebben een belangrijke natuurwaarde en moeten daarom dicht en ontoegan  
 kelijk blijven..
- De buitenranden van hakhout in het beheer om de voorzichtig met behoud van wat over  
 staande oude bomen in delen afzetten. Het hout afvoeren,
- In overleg met de reptielenwerkgroep Friesland een aantal broedhopen voor ringslangen aan 
 leggen. 
- Aan de randen een aantal uilenkasten ophangen.

Streefbeeld: Dichte bosranden die inkijk in het parkbos verhinderen en beschutting bieden 
voor mens, dier en plant.
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7.5 E De Weide

Ontworpen als een open grasland waarover zicht richting de grote vijver en verder het bos in. De 
weides werden veelal gebruikt als hooiland en om er mooi vee in te laten grazen. Later is de wei 
gebruikt als hertenkampje. Langs de randen beplanting van bomen, heesters en hakhout. Hier lagen 
paden die een fraaie rondwandeling boden. 

Het voorste gedeelte van het Koepelbos is helaas nu niet meer herkenbaar als open groene weide. Door 
de verbreding van de weg en bouw van de snackbar is het beeld van de open weide verloren gegaan. 
Het parkeerterrein en de bebouwing bepalen het aanzicht van het fraaie bos en verstoppen de aanleg 
voor de buitenwereld. Vanuit de horecagelegenheid is er geen zicht op het achtergelegen parkbos. 
Het complex van gebouw en parkeerterrein is op een niet positieve manier sterk bepalend voor het 
aanzicht van het Koepelbos en staat in de zichtlijn over weide en bosvijvers. De Hertenkamp is op de 
huidige locatie eerst in 1960 ontstaan voorheen bevond de hertenkamp zich op de weide van het 
Koepelbosch.

Wat opvalt is het ontbreken van duidelijke entrees naar het achterliggende parkbos waardoor het 
parkbos in eerste instantie weinig aantrekkelijk oogt. De bebouwing van de snackbar met terras en 
parkeerterrein op deze prominente plaats is  hier ook debet aan.
De huidige toegangen zijn te vinden naast de snackbar aan de oostzijde en er is een toegang via de reed 
langs de hertenkamp. 

De grote grazige weide is niet meer als zodanig herkenbaar omdat de aanleg en de paden verdwenen 
zijn of vervaagd.  Het terrein is verrommelt door aanplant van bos en graafwerkzaamheden en het 
opgooien van walletjes achter de snackbar. Aan de oostkant van de weide is het pad nog wel aanwezig, 
hier vinden we ook een niervormige kom, waarschijnlijk voor het houden van goudvissen. 
Langs de westkant heeft zeer waarschijnlijk ook een dergelijk pad gelopen. 

Langs de randen vinden we restanten van hakhoutbosjes op rabatten. 
Waar voorheen eikenhakhout het beeld bepaalde zijn door SBB tussen 1960 en 1980 de zogenaamde 
van der Hul bosjes aangeplant. Deze aanplant van grove dennen en sparren is inmiddels uitgegroeid en 
zorgen voor weinig licht toetreding op de bosbodem en geven een saai uniform beeld.

7

afbeelding 49 |   uitsnede kaart - De weide

afbeelding 50 |   foto achterkant snackbar
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  Advies De weide

- De open weide wordt weer als zodanig beleefd en herkenbaar door een groot deel van de aan 
 wezige bomen te rooien. Er kunnen enkele oudere solitairen in de wei blijven staan. 
- De weide inzaaien met een mengsel voor bloemrijk grasland met veel margrieten.
- De entrees naar het bos duidelijker maken en een vorm geven.
- De goudviskom schoonmaken en herstellen.
- De padenloop rond de wei herstellen en een aantal nieuwe paden aanleggen.
- Indien mogelijk in de toekomst de snackbar en het parkeerterrein verplaatsen naar de herten 
 kamp.

Streefbeeld: Een grote open veld met een pad rondom en zicht naar het erachter liggende park-
bos met grote vijver en beek



advies Het Koepelbos  |  maart 2013  |  geschreven door Nico Kloppenborg            42

inhoudadvies  en streefbeelden per  onderdeel7

7.6 F De grote vijver

De grote vijver is een belevenis op zich. Het enorme spiegelende wateroppervlak beslaat bijna de ge-
hele breedte van het park. In plattegrond lijkt de vijvervorm op een baarmoeder. 
Vanaf de vijver slingert de beek naar achteren het verdere park in en ook aan de zijkant verdwijnt een 
beekarm richting het hertenkamp.
In de waterpartij ligt een groot eiland en een kleiner eiland er is ook een uitstulpend schiereiland met 
aan het uiteinde een verhoogde kaap.

Het grote eiland is niervormig en beplant met beuken en rododendrons. Op het eiland staan grote dode 
bomen die dienen als rust- en verblijfplaats voor vleermuizen. Het eiland was bereikbaar over een 
rustieke brug waarop een rustiek hek met punten. Op het eiland stond ooit de koepel. De beplanting op 
het eiland bestaat uit opschot enkele oudere mooie bomen en een uitgegroeide groep rododendrons 
die de zichtlijn verspert.
De oevers van de vijver zijn van gras of mos. Her en der staan zaailingen. De vijver heeft grotendeels 
geen beschoeiing. Een recent aangebrachte beschoeiing aan de oostkant is niet in de goeie vorm ge-
plaatst.

Rondom de vijver en over het schiereiland vinden we dicht langs de waterrand een pad. Het gaat hier 
om onverharde zandpaden. Tijdens de opmeting is steeksproefgewijs op een aantal plaatsen in de 
paden	een	gat	gegraven	om	te	kijken	uit	welk	materiaal	de	paden	bestonden.	Aangetroff	en	werd	
telkens een lichtgekleurd zandlaag.

Langs een deel van de vijverrand staat het restant van een dubbele bomenrij bestaande uit opgaande 
eiken en beuken. Deze randbeplanting is voor het grootste gedeelte verdwenen. De beplanting die 
er nu nog staat is op een enkeling na niet meer zo vitaal. Veel bomen zijn met talud en al in de vijver 
gevallen waardoor de vijverrand is gaan rafelen.

Op het schiereiland bevindt zich een fraai vormgegeven ronde verhoging, een zogenaamde kaap. Deze 
kaap is door de RDCE opgemeten op de meetdag en kan worden gezien als verhoogde zitplaats of 
zodenbank Rondom ligt een pad, op de landtong liggen dicht naast elkaar twee paden van elkaar gesc-
heiden door een greppel.

7

afbeelding 51 |   uitsnede kaart - De grote vijver

afbeelding 52 & 53 |   foto kaap op de landtong
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Aan de westkant van de kaap ligt een kleinschalig landschapje, bestaande uit een reliëf van lage 
heuveltjes en walletjes waardoor een meanderende beekarm. Over de beekarm ligt een brug.

Een drietal slingerpaden zorgt voor een verbinding met de reed langs de hertenkamp. Deze paden zijn 
vervaagd maar nog wel terug te vinden en te herkennen aan de randen met een eikenbeplanting. Deze 
relatief smalle overgebleven zijkanten zijn o.a. met hakhout en van der Hullbosjes beplant.  

De grond die bij het uitgraven van de vijvers en de beek vrij kwam is gebruikt om het terrein reliëf te 
geven. Iets wat Roodbaard algemeen in zijn ontwerpen heeft toegepast zijn grote en kleine niveauver-
schillen. 
De grote heuvel bij de grote vijver is opgeworpen om uitzicht te bieden over het water en de aanleg. De 
vorm van de heuvel is nu enigszins uitgezakt.
Op de helling staat nog een aantal grote oude beuken. Een deel van deze beuken is ter ziele en de 
bomen die er nu nog staan zijn niet erg vitaal te noemen. De bomen staan in verband geplant. 

Dit beplantingspatroon naar de vijver toe is bijzonder. De opmeting van de Rijksdienst leverderde een 
driehoekig	beplantingspatroon	op	dat	geduid	kan	worden	als	een	Alziend	Oog	(oculi).	Deze	vorm	komt	
voor	in	de	symboliek	van	de	vrijmetselarij.	(zie	volgende	pagina)

7

afbeelding 54 |   opmeting RCE weergegeven op de AHN afbeelding 55 & 56 |   historisch beeld brug en hek Olterterp

driehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverband - 
het alziend oog

driehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbanddriehoekig plantverbandde kaap op de landtong

7



advies Het Koepelbos  |  maart 2013  |  geschreven door Nico Kloppenborg            44

inhoudadvies  en streefbeelden per  onderdeel7

oculi
reposee

Detail (plantverband beuken) 

 

Reposees of rustpunten in de aanleg zijn te vinden;
- op het eiland op de plek van de koepel en op de brug naar het eiland.
- op het schiereiland op de kaap 
- op de brug over de beek.

7

afbeelding 57 |   detailkaartje driehoeksverband - Alziend Oog
 

afbeelding 58 |   ansichtkaarten waarin zicht op de reposee,- het Alziend Oog, bestaande uit het 
driehoeksverband van beuken
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  Advies De grote vijver

- De grote vijver en de beekarmen schoon maken. 
- De vijverranden voorzien van een lage beschoeiing net boven de waterlijn. 
- De oevers en taluds zoveel mogelijk in stand houden, liever niet aan komen. Waar nodig het   
 reliëf herstellen.
- Van de taluds bijna alle opschot en zaailingen verwijderen.
- De bomenrij die grotendeels bestaat uit eiken en een enkele beuk beoordelen op vitaliteit. Alles  
 wat slecht is nu weg halen. Overgaan tot herplant van de inlandse eik of zomereik, Quercus   
 robur.
- De moeraseiken die nog niet zo erg lang geleden zijn aangeplant verplanten naar een plek 
 ergens langs de beek.
- Taluds inzaaien met een bloemrijk grasmengsel.
- In het onderhoud een maairegime gaan toe passen dat voorziet in 3 keer per jaar maaien.   
 Gras afvoeren.
- Alle paden herstellen. Toplaag verwijderen en nieuwe laag aanbrengen van stevig grindrijk   
 leemstol. Naast de paden grasstroken van een paar meter breed. 
- De rododendrons en de opslag van bomen op het grote eiland verwijderen waardoor het geheel  
 weer transparant en overzienbaar wordt.
- De dode bomen moeten blijven staan i.v.m. vleermuizen.
- Het eiland niet bereikbaar maken door een brug is een bewuste keuze.
- Als verwijzing naar de verdwenen koepel een boomcirkel van rode beuken aanplanten. 
- Van het kleine eilandje de opslag voorzichtig verwijderen, er verder niets doen. 
- In het onderhoud de bruggetjes over de beekarmen herstellen met gewaterde eiken 
 stammetjes. Het hout enkele jaren laten wateren in het houtgat tussen grote vijver en Noord  
 wolderweg
-  Rondom het hakhout, 2 van de van der Hullbosjes gefaseerd afzetten.

Streefbeeld: een grote spiegelende waterplas met een heldere lucht en grassige oevers . 

7
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7.7 G   Langs de beek

Deze diep liggende slingerende beek heeft aan het uiteinde een tweetal eilandjes.
De vijver gaat aan de zuidwestkant over in een smalle slingerende beekloop.
De beek ligt in een geaccidenteerd terrein. Grond vrijgekomen bij het graven van vijver en beekloop is 
gebruikt om reliëf aan te brengen.
Aan het begin van de beek ligt een brug die de twee oevers verbind. 
De beek slingert met ruime meanders door tot bijna achterin het park. 

Het eerste gedeelte van de beek heeft ter weerszijde zeer steile taluds .
langs de beek is aan beide zijdes een slingerend pad. Het reliëf van de taluds is nog goed aanwezig. De 
aanwezige padenstructuur is waarschijnlijk oorspronkelijk maar door intensief gebruik in de tijd wel 
enigszins vervaagd. 
De beplanting bestaat nu uit veel opgaande volwassen naaldbomen. Van een grasoever is volstrekt 
geen sprake meer.

Het naaldhout past volgens Hirschfeld’s theorie bij het karakter van een aanleg in Zwitserse stijl. Die 
aanleg moet echter wel zonnig zijn en open met doorzichten.  
De aanplant is hier te dicht geworden en niet langer pittoresk te noemen.
Van de grazige oevers die typerend zijn voor de landschapsstijl is hier geen sprake.
De zichtlijn tot achter in het park is door deze dichte begroeiing verdwenen. Het tweede bruggetje over 
de beek is vervangen door een aarden dam met duiker.
Vanaf deze dam ligt er een pad naar de westelijke reed en één pad dat vrij recht naar de dwarssingel 
loopt die het bos aan de achterzijde afsluit. 
Links van het pad  ligt op enige afstand hiervan de beekloop. 

Aan het einde van de beek liggen twee fraai vormgegeven eilandjes verstopt, zij geven het geheel een 
bijzonder karakter.  Langs het laatste gedeelte van de beek groeit bos op rabatten. 
Het is de vraag of dit volgens het oorspronkelijke idee hier is aangeplant. 
Aannemelijker is dat de beek hier ook aan beide zijdes een pad heeft gehad met grasoevers.  In het 
hakhoutbos staan op een aantal onverwachte plaatsen enkele fraaie grote solitaire beuken. De beuken 
zijn door hoog opgaand hout omgeven en vallen hierdoor minder op. 

Rechts van het pad is de gehele zuidwesthoek ingeplant met naaldhout. In dit saaie naaldhoutbos is 
een ronde kom gegraven. Deze relatief jonge stukken bos ogen donker en de sombere beplanting is 
uniform.

 

7

afbeelding 59 |   uitsnede kaart - langs de beek 



inhoud

advies Het Koepelbos  |  maart 2013  |  geschreven door Nico Kloppenborg            47

advies  en streefbeelden per  onderdeel7

  Advies Langs de beek

- Lang de meanderende beek het grootste deel van de beplanting bestaande uit volwassen naald- 
 bomen kappen. Door een gerichte dunning kan een aantal van de imposantste grotere bomen  
 blijven staan.
 De breedte van het te kappen stuk varieert van 40 to 60 meter. De bosranden laten rafelen.
- De beekloop schoonmaken en daarbij oevers en de taluds intact laten. Beslist niet aankomen.
- De dam in de beek vervangen door een brug.
- Oude paden herstellen en nieuwe paden aan leggen. De paden voorzien van grindhoudend   
 leemstol. 
- De nieuwe paden komen te liggen op bosgedeeltes waarop nu nog bos op rabatten groeit. Deze  
 paden over de oude structuur van de rabatten aan leggen Daarbij de grond rondom niet versto 
 ren of egaliseren maar de rabatten zoveel mogelijk intact laten. 
- De eilandje in de beek zo laten, niets aan doen.
- Op de plaatsen van een reposee biedt een bijzonder grote stoel een 
 zitgelegenheid.
- Oude solitaire bomen vrij zetten. dood hout verwijderen.
- Het sparrenbos rondom de kom dunnen en door beplanting vervangen  
 die met de seizoenen mee gaat. Deze beplanting bestaat uit inheemse 
 heesters en bomen. 
	 bijv.	55	%	hazelaar,	45	%	cornus	mas	verspreid	aangeplant	worden	
 50 Tilia cordata, kleinbladige lindes.
- De kom en de taluds herstellen en er een slingerpad aan leggen. 
 Rondom de kom gras en een pad.

Streefbeeld: een door grasoevers omzoomde 
meanderende beek met her der solitaire bomen.
Langs de beek liggen paden.

7
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7

7.8 H  De reden of singels

Vanuit de lucht gezien is alleen de grote vijver in het Koepelbos zichtbaar de rest van het gebied oogt 
als gewoon bos. Het parkbos gaat geruisloos over in de aangrenzende bospercelen. Dat het hier om 
een bijzondere aanleg gaat is niet duidelijk. Zonder voorkennis lijkt het Koepelbos inderdaad op een 
gewoon bos zoals er meerdere liggen langs de weg.

In werkelijkheid is het parkbos een afgebakend gebied dat binnen zijn begrenzing van reden en wegen 
ligt. De omliggende wegen zijn drukke verkeersaders. De reden zijn de oude paden die liggen langs 
de kavelgrenzen en zorgden voor een verbinding met het hooiland aan de Linde. De beplanting langs 
deze reden bestaat over het algemeen uit een vrij regelmatige beplanting van opgaande eiken met een 
onderbegroeiing. 

Er zijn her en der grote gedeeltes van de beplanting met eiken verdwenen.
Waar eiken zijn uitgevallen is dat veelal het gevolg van verdringing doordat de begroeiing in de aan-
grenzende bospercelen te hoog is geworden hierdoor raakten lichttoetreding en voedselvoorziening 
verstoord zijn. 
Eiken groeien over het algemeen langzamer dan beuken en naaldhout en leggen het op den duur af.

 

afbeelding 60 |   rede in de biezejagersbrink - halverwege versmalt het pad zich waardoor de 
lengte	van	het	gehele	pad	moeilijk	is	in	te	schatten	(optisch	bedrog)
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  Advies De reden

- De reden zoveel mogelijk in vorm herstellen en duidelijk vrij zetten van de belendende bosper 
 celen. Deze naast liggende percelen zullen dan ook moeten worden gekapt.
- De gedeeltes in de reden waar eikenbeplanting verdween kunnen opnieuw beplant worden   
 met  Quercus robur = de zomereik of inlandse eik
- De onderbeplanting van Hulsten verspreid over een aantal jaren afzetten.
 Hulst is inheems en hoort bij het karakter van de reden.

Streefbeeld; Duidelijk herkenbaar lange lanen beplant met eiken. 
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