
 
 

Park Heremastate wordt in oude luister hersteld 
 

Het gebied rondom het gemeentehuis in Joure heeft een lange geschiedenis. Aan het eind 
van de 16e eeuw werd een verdedigingsschans aangelegd in opdracht van de Friese 
stadhouder graaf Willem Lodewijk. Door de eeuwen heen werd het gebied diverse keren 
opnieuw ingericht. In de negentiende eeuw werd door tuinarchitect Lucas Roodbaard 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Lucas_Pieters_Roodbaard) voor het eerst een park aangelegd 
in de late landschapsstijl. Sinds 1950 is het gebouw in park Heremastate in gebruik als 
gemeentehuis. Eerst als gemeentehuis van gemeente Haskerland, daarna de gemeente 
Skarsterlân en sinds 2014 van gemeente De Friese Meren.  
 

Renovatie 
Het park is toe aan een flinke onderhoudsbeurt. Daarmee willen we het park weer 
terugbrengen naar de inzichten en waarden van het ontwerp van Roodbaard. Veel van de 
oorspronkelijke elementen van het park verdwijnen langzaam maar zeker of zijn al 
onherkenbaar geworden. Met behulp van een subsidie van de provincie Fryslân wordt het 
park het komende jaar aangepakt. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een renovatieplan. 
Dit plan presenteren we op dinsdagavond 30 september. Enkele dagen later is er ook een 
rondleiding door het park waarbij we het plan ter plaatse toelichten. 
 

Informatiebijeenkomst op 30 september 
Tijdens deze bijeenkomst zal het plan uitgebreid toegelicht worden. Naast een terugblik op 
de historie van het plan, komen ook de tekeningen en plannen voor de eerste fase aan bod. 
U wordt ontvangen door wethouder Durk Durksz. De plannen worden toegelicht door 
bureau N0.0RDPEIL en diverse inhoudelijke medewerkers van de gemeente. De vereniging 
Moai Skarsterlân zal tijdens de avond herinneringen aan Park Heremastate ophalen, 
inclusief historische beelden.  
 

Wanneer: Dinsdag 30 september 
Aanvang: 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur) 
Locatie: gemeentehuis Joure 
 
 

 

 

 

 
Rondleiding park op 4 oktober 

Als aanvulling op de bijeenkomst van 30 september lichten we de plannen graag toe in het 
park zelf. Onder begeleiding van bureau N0.0RDPEIL en diverse medewerkers van de 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lucas_Pieters_Roodbaard


gemeente maken we een rondje door het park. Daarbij proberen we zichtbaar te maken hoe 
het park er straks weer uit komt te zien.  
 

Wanneer: Zaterdag 4 oktober 
Aanvang: 10:00 uur (aanvang rondleiding) 
Locatie: Park Heremastate, voor gemeentehuis. 
 
 

Aanmelden 
Wilt u bij de bijeenkomst of rondleiding zijn? Dan vinden we het prettig als u zich vooraf 
aanmeldt. Zo weten we waar we rekening mee moeten houden.  
U kunt zich aanmelden via www.defriesemeren.nl/parkheremastate  
 

Over N0.0RDPEIL 
Bureau N0.0RDPEIL is gespecialiseerd in reconstructie- en herstelplannen van parken en 

tuinen, met name in de landschapsstijl. N0.0RDPEIL heeft op basis van tuinhistorisch 
onderzoek voor onder andere Stania State (Oenkerk) en de Martena Tuin (Franeker) een 

toekomstperspectief en reconstructieplan opgesteld. 
 

Mede mogelijk gemaakt door: 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Gebiedsagenda Súdwesthoeke. Dit is een 
initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Friese Meren, de provincie Fryslân en 
Wetterskip Fryslân. De partijen werken via een gezamenlijk uitvoeringsprogramma aan 
projecten op het gebied van economie en toerisme, leefbaarheid en voorzieningen, natuur, 
landschap en water, duurzaamheid en het behoud van de cultuur en cultuurhistorie.  
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