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Slot van Boelens is de voorloper van het huidige Huize Olterterp. Ambrosius Ayso van 

Boelens (1766-1834) liet het in 1793 bouwen. Van Boelens kocht grote oppervlakten 

woeste gronden in en om Olterterp om deze te ontginnen. Van der Aa beschrijft Van 

Boelens als een succesvol man, die alle gronden van het dorp Olterterp bezat en de 

daarbij behorende landerijen, woningen, de kerk en andere gebouwen. Bovendien was 

hij in de periode 1831-1834 grietman van de grietenij Opsterland. Ambrosius was de oom 

van Jan Hendrik van Boelens die al in 1821 Roodbaard de opdracht gaf voor het ontwerp 

van een landschappelijke aanleg bij Stania State. Jan Hendrik gaf behalve de opdracht 

voor Stania State ook als voogd van het Poptagasthuis te Marssum en als burgemeester 

van Leeuwarden diverse opdrachten aan Roodbaard. 

Van der Aa maakt in 1838 melding van een kunstmatige aanleg, een zogenaamde 

Engelse Partij. Deze aanleg lag tussen het slot en de weg. Aan de wegzijde heeft ook 

hier een heuvel met een koepel gestaan, zoals te zien op de kaart van Huegenin 1819-

1829. Daarmee kan verondersteld worden dat Roodbaard al vroeg bij Slot Boelens was 

betrokken. 

HUIZE OLTERTERP



Impressie van de aanleg

Het Kadastraal Minuutplan (opgemaakt in 1827) toont een omvangrijke aanleg met 

een karakteristieke waterpartij bij het huis en nu ook in het bos aan de overzijde van 

de weg. Deze grote vijver heeft overeenkomsten met de vijverpartij van Stania State en 

bijvoorbeeld het Koepelbos. In deze vijver zijn drie eilandjes geplaatst. Het historisch 

beeldmateriaal verduidelijkt dit beeld. Zichtbare slingerpaden, in combinatie met solitaire 

bomen en glooiingen en de hoogteverschillen in de oeverranden wijzen in de richting van 

Roodbaard. In 1906 werd dit nieuwe landhuis gebouwd, ter vervanging van het slot dat 

Ambrosius Ayso van Boelens in 1793 had laten bouwen. Het park is in grote lijnen nog 

aanwezig, waarbij de ruimtelijke relatie met het overbos door de verbreding van de weg 

en de bebossing van de overtuin is verdwenen.

 


