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Huize Voormeer kwam halverwege de achttiende eeuw in handen van de familie Van 

Heloma, een belangrijke bestuurlijke familie in Friesland. Het huis werd meerdere keren 

aangepast aan de veranderde stijlopvattingen. In de periode van 1830 tot 1885 werd 

het huis bewoond door Marcus van Heloma en zijn gezin. Hij liet het huis en de tuin 

aanpassen, waarbij de formele aanleg werd gewijzigd in een landschappelijke aanleg. Uit 

betalingen en historisch kaartmateriaal komt een beeld naar voren van werkzaamheden 

die in verschillende fasen hebben plaatsgevonden. Marcus van Heloma gaf in 1833 firma 

Wijbren Krijns en Co. uit Joure de opdracht om bomen, heesters en bloemen te leveren. 

Voor zover bekend is er in die periode geen betaling aan Roodbaard gedaan. Roodbaard 

werkte wel veel samen met Krijns, onder andere voor de Heremastate in Joure. 

HUIZE VOORMEER



1750 1803 1833 1849

Het jaar 1849 vormt een nieuwe fase in de tuinaanleg. Marcus van Heloma breidde 

toen zijn terrein uit met een oostelijk perceel. Het nieuw gevormde perceel vormde de 

aanleiding van de opdracht voor een nieuw ontwerp. Opmerkelijk is dat er een bedrag  

van 104,50 gulden werd betaald aan Roodbaard na zijn overlijden. Dit is waarschijnlijk 

een nabetaling, zoals dat ook het geval was bij de Nieuwe Aanleg in Wolvega. Aangezien 

er geen ontwerptekening bekend is, blijft de vraag wat de invloed van Roodbaard op het 

ontwerp is geweest. 

Het is mogelijk dat werkzaamheden van Roodbaard (deels) overgenomen werden door 

Lambertus Vlaskamp, zoals dat ook op Fogelsanghstate in Veenklooster het geval was. 

Aan de hand van historisch beeld- en kaartmateriaal kan er een beeld van het ontwerp 

gevormd worden. Het Kadastraal Minuutplan (opgemaakt in 1829) toont een perceel dat 

begrensd wordt door water. In het perceel zijn een ronde en een slingerende vijverpartij 

afgebeeld. De ronde vijver is een overblijfsel uit de formele aanleg en ligt in het verlengde 

van het huis. Bij deze vijver was een theekoepel op een heuvel geplaatst. Hierdoor had 

men in de richting van het huis een fraai zicht over de vijver. De andere vijverpartij is (gelet 

op de kaart) voor 1829 gegraven.

In de periode rond 1849 werden de twee vijverpartijen tot een vergraven. Deze waterpartij 

kreeg een langgerekte slingerende vorm, met twee bolvormige uiteinden. Het middendeel 

bestaat uit een lange, smalle waterloop, waarover een brug werd aangelegd. Dat de 

waterpartij ook hier wordt gecombineerd met reliëfgebruik, is te zien aan het ongelijke 

verloop van de brug. Dit hoogteverschil is echter niet zo extreem als bijvoorbeeld bij 

Ropta State het geval is. De omgeving rond de waterpartij kreeg een open groen karakter, 

afgewisseld met enkele aangeplante solitaire bomen.


