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HAERSMASTATE

Naam:    Haersmastate

Type:    buitenplaats

Ontwerpjaar:   voor 1826 

Uitgevoerd:   ja

Nog bestaand:   nee

Architect/bureau:  Roodbaard, L.P. [vermoedelijk]

Opdrachtgever:   Sybrand van Haersma en Isabella Boreel van Scheltinga

Adres:    West 2 Buitenpost

Literatuur:   105; 113; 140

 

De Haersmastate was al sinds de vroege zeventiende eeuw een belangrijke state in 

Buitenpost. Opeenvolgende generaties grietmannen van Achtkarspelen bewoonden de 

state. Tot aan het einde van de zeventiende eeuw was de state in handen van de familie 

Van Boelens. In 1688 kreeg de Haersmastate haar huidige naam, genoemd naar haar 

nieuwe eigenaar Eelco van Haersma. Tot in de negentiende eeuw was de state in het 

bezit van deze familie. In 1911 werd het op afbraak verkocht. 

Het is niet zeker dat Roodbaard betrokken was bij deze aanleg. Het Kadastraal Minuutplan 

(opgemaakt in 1826) toont een bijzonder slingerende vijverpartij, die sterk de hand van 

Roodbaard doet vermoeden. De state was in deze tijd in het bezit van Sybrand van 

Haersma, die van 1816 tot aan zijn overlijden in 1839 grietman was van Achtkarspelen. 



Het Kadastraal Minuutplan toont het huis gelegen binnen een grachtenstelsel. Dit terrein 

is in formele stijl aangelegd. Het voorterrein, door een weg gescheiden van het huis, heeft 

een landschappelijk karakter. Hier ligt de lange slingerende waterpartij die begeleid wordt 

door een eveneens slingerend padenstelsel. Ook bouwwerken kunnen op dit kaartbeeld 

herkend worden. Op twee plekken is een brug over de vijver geplaatst en direct aan de 

grote weg is een gebouw geplaatst. Historisch beeldmateriaal toont aan dat hier een 

koepel op een heuvel is geplaatst, waardoor langs de bruggen en over het water vrij zicht 

naar het huis is. 

Deze ruimtelijke kenmerken komen overeen met ontwerpkenmerken die we van Roodbaard 

kennen. Dezelfde koepel is bovendien ook in het park van Ropta State in Wijnaldum  

en in de tuin van De Ranitz in Groningen geplaatst. De tuin is in 1934 geruimd en opnieuw 

ingericht, waarbij het lijkt of een restant van de slingerende waterpartij met een deel 

van het reliëf nog aanwezig is. Door het verbreden van de weg is de waterpartij aan de 

wegzijde rechtgetrokken en met opslag van elzen begroeid.
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