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Ze heeft vaak genoeg mensen in de groep gehad die normaal 
gesproken ook al best vaak in de Lycklamatuinen in Beetsterzwaag 
kwamen. ,,Maar dan keken ze naar de neus of de staart van de 
hond en zagen ze verder niets. Nu ze van mij geleerd hebben hoe 
mooi het hier eigenlijk is, kijken ze met heel andere ogen.”
Mensen bewust maken van de schoonheid van de tuinen achter het 
Lyclamahûs, onderdeel van het gemeentehuis van Opsterland, zou 
je haast het levenswerk van Lies Scholte (75) kunnen noemen. 



Tegenwoordig doet ze het via rondleidingen op de eerste zondag 
van de maand (,,voor groepen kan het op aanvraag bij de Tropische 
Kas ook wel op andere momenten”) en door schoolkinderen uitleg 
te geven over bestuiving, groei en oogst van bijzondere 
appelrassen in de historische boomgaard.
Vroeger - en dan gaan we zeker terug tot de jaren tachtig - moest 
ze vooral bestuurders en politici overtuigen van het bijzondere van 
de tuinen, waarvan de aanleg midden negentiende eeuw begon. 
Want de voornoemde ‘appelhof’, de tropische kas en het 
notariskoepeltje werden schromelijk verwaarloosd en nogal wat 
originele maar bewerkelijke elementen waren vervangen door 
lekker makkelijke rododendrons. Mede door haar inzet - en die van 
vriendin Susan Kroese - is inmiddels gelukkig heel veel in oude 
luister hersteld.
Scholte zou naar eigen zeggen uren kunnen vullen met verhalen 
over de bijzondere bomen en struiken (,,tegen de oostgevel van het 
Lycklamahûs staat bijvoorbeeld een zwarte moerbij uit begin 
twintigste eeuw”) de adellijke bewoners van het landgoed of de 
kunstwerken in de tuinen. Maar ze probeert het steeds bij anderhalf 
uur te houden: ,,dan blijven er maar wat anekdotes liggen”. Op 1 
september en 6 oktober zijn de laatste rondleidingen van dit jaar. 
En dan volgend seizoen weer? ,,Ik doe het heel graag, maar op 
mijn leeftijd ben je wel in het bos beland waarin steeds meer bomen 
omvallen. Dus ik zou wel graag zien dat zich opvolgers aandienen 
die het gaandeweg overnemen.”


