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BUITENPLAATS HARINXMASTATE. De geschiedenis van de historische buitenplaats gaat terug tot in de jaren '40 van
de 19e eeuw, toen Grietman Maurits Pico Diderik van Harinxma thoe Slooten een gedeelte van een landgoed te
Beetsterzwaag verwierf, dat uit het begin van de 19e eeuw of uit de 18e eeuw dateert. Hij kwam in bezit van dit
gedeelte door een ruil van goederen met Clara Feyoma van Eysinga. Het desbetreffende terrein besloeg ongeveer
een derde deel van de breedte van het voormalige landgoed. Douairiere Van Eysinga, die het landgoed in 1820 van
haar vader Binnert Philip van Eysinga had georven, verkocht ook het resterende deel van dit landgoed aan Maurits
van Harinxma thoe Slooten, die hiermee de aanleg van zijn buitenplaats completeerde.
Deze historische buitenplaats, waarvan de aanleg voor een groot gedeelte door de reeds bestaande aanleg van het
landgoed wordt bepaald, vormt tot op heden een rechthoekige figuur; de omgrenzing van deze figuur wordt aan de
west- (kadastraal perceel Beetsterzwaag nr B 1112), noord- (kadastraal perceel Beetsterzwaag nrs B 1163, B 872, B
1114, B 1115) en oostzijde (Tolhekslaan) door een aan weerszijden van een greppel geflankeerde laansingel met eik
en beuk in enkel-verband gemarkeerd en ligt aan de zuidzijde aan de Van Harinxmaweg. Nog steeds wordt de
aanleg van de buitenplaats voor het grootste gedeelte door een regelmatig patroon van lanen (eik en beuk in enkel
verband) en voor het merendeel rechthoekige percelen met hakhout (toponiem: Roekebosch) wei- en bouwlanden
geleed. Als zodanig staat deze tot het voormalige landgoed behorende aanleg aangegeven op het Kadastraal
Minuutplan uit 1832. Het was deze geometrische, door oud geboomte gemarkeerde structuur van het landgoed, die
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het terrein voor Van Harinxma zeer geschikt maakte voor de stichting van een nieuwe buitenplaats.
In 1843 liet Van Harinxma het huidige huis in classicistische stijl bouwen, dat vervolgens in 1877 door de architect
Herman Willem Stoett en in 1928 door de architect Willem Gerretsen ingrijpend werd verbouwd. In de tijd van de
verbouwing door Stoett werd ook het huidige koetshuis annex koetsierswoning gerealiseerd, vermoedelijk eveneens
naar plannen van Stoett. Rond 1900 werd aan het verlengde van de oprijlaan, ter hoogte van het kerkepad, dat de
aanleg van de buitenplaats in zijn breedte doorsnijdt, de huidige tuinmanswoning gebouwd. Wellicht werden in deze
tijd ook de smeedijzeren sierhekken bij de oprijlaan en bij de ten westen hiervan gelegen oprit geplaatst, zo dit niet
al eerder geschiedde.
Omstreeks 1845 werd door de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard een park in landschapsstijl verwezenlijkt. Het
zwaartepunt in de compositie van dit park is de aanleg van de slingervijver ten noorden van het ruime gazon achter
het ten oosten van de oprijlaan gesitueerde huis, waaromheen een patroon van slingerpaden en taluds werd
aangelegd en heesters (Rhododendrons) en bomen (eik en beuk) in bos- en in solitairverband werden geplant. Aan
de NW-zijde van het gazon achter het huis de gedeeltelijk bewaarde ovale omgrenzing van een 19e-eeuwse bleek
bestaande uit een beukenhaag met een verloop van een halve ovaal. De parkaanleg van Roodbaard strekt zich ook
ten oosten van de oprijlaan uit, alwaar zich een door taluds met bomen en heesters omzoomde open weide in
landschapsstijl bevindt. Ten noorden hiervan is de voormalige moestuin en boomgaard gelegen, waarvan de
omgrenzing in landschapsstijl waarschijnlijk eveneens onderdeel van het ontwerp van Roodbaard uitmaakt; ook de
bakstenen muur aan de noordgrens van deze voormalige boomgaard en moestuin dateert vermoedelijk uit deze tijd.
Het door Roodbaard ontworpen wandelpark, dat harmonieus in het geheel van de historische aanleg van de
Harinxmastate is opgenomen, wordt aan de zuidzijde door de Van Harinxmaweg, aan de oostzijde door een weiland
(kadastraal perceel Beetsterzwaag nr. B 2128), aan de noordzijde door het kerkepad en aan de westzijde door de
tot de historische buitenplaats behorende openbaar toegankelijke laan met eiken in enkel-verband (kadastraal
perceel Beetsterzwaag nr. B 1745) begrensd.
Ook het "overpark" van Harinxmastate, dat tegenover het Roodbaard-park aan de zuidzijde van de Van
Harinxmaweg is gelegen, behoort tot de historische aanleg. Het overpark, bestaande uit een open ruimte
(kadastraal perceel Beetsterzwaag nr. B 2349) waarin enkele solitairen in onregelmatig plantverband, wordt aan de
oostzijde door een even ten westen van de as van de oprijlaan gelegen laan (beuk en eik in enkel-verband), aan de
zuidzijde door een voetpad en aan de noordzijde door een zoom met eiken omgeven.
De historische buitenplaats Harinxmastate bestaat uit de volgende samenstellende onderdelen:1. HOOFDGEBOUW
(Harinxmastate), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 414346.
2. HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer:
414349.
3. KOETSHUIS ANNEX KOETSIERSWONING 3-5), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 414350;4. TUINMANSWONING, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer: 414351;5. OOSTELIJK TOEGANGSHEK, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer: 414352:6. WESTELIJK TOEGANGSHEK, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer: 414353;7. BAKSTENEN MUUR (in de voormalige moestuin en boomgaard), zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 414354;8. GEBOUWTJE IN GELE BAKSTEEN, zie voor
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omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 414355;9. HONDEHOK, zie voor omschrijving; bij
complex-onderdeel met monumentnummer: 414356;10. LODEWIJK XV SOKKEL (van zonnewijzer), zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 414357;11. HOUTEN HEK IN "OVERPARK", zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 414358.
De historische buitenplaats Harinxmastate is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang vanwege:
-het hoofdgebouw, dat in architectuurhistorisch opzicht een belangrijk voorbeeld is van een in een historische
buitenplaats gelegen en uit de eerste helft van de 19e eeuw daterend classicistisch buitenhuis, dat in de tweede
helft van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw verbouwingen heeft ondergaan;
-de aanwezigheid van het koetshuis annex koetsierswoning en tuinmanswoning, die met het hoofdgebouw de voor
een grotere 19e-eeuwse buitenplaats de wat het gebruik betreft typerende opstallen zijn;
-de aanleg van het door Lucas Pieters Roodbaard ontworpen park in landschapsstijl in de directe omgeving van het
huis;
-de aanleg van het geometrische lanenstelsel, dat van oorsprong uit het begin van de 19e eeuw of uit de 18e eeuw
dateert en tot een landgoed behoorde en dat omstreeks het midden der 19e eeuw deel uit ging maken van de
aanleg van de buitenplaats.
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Monumentnummer*: 414346
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:
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Beetsterzwaag
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Rijksmonumentomschrijving**
Harinxmastate.
In landschappelijke aanleg gelegen zeven traveeën breed landhuis in neoclassicistische trant, gebouwd in 1843 voor
grietman Maurits Pico Diderik van Harinxma thoe Slooten, en sindsdien verbouwd in 1877 (naar ontwerp van de
Leeuwarder architect Herman Willem Stoett, inhoudende een aanbouw aan de noordzijde met herenkamer en
zitkamer en een veranda aan de westzijde) en in 1928 (naar ontwerp van architect Willem Gerretsen uit Arnhem, bij
welke gelegenheid het driehoekige fronton werd vervangen door een omlopende houten attiek, het op zuilen
gedragen balcon voor de middenpartij, weliswaar in verkleinde vorm, behouden bleef en daaronder een terras met
toegangstrap werden gerealiseerd, de empirevensters met T-vormige indeling van een onnederlandse quasi 18eeeuwse roeden werden voorzien, de gang met trappehuis en naastliggende vertrekken uitgebroken en tot voorhal en
grote hal ten behoeve van de familieportretten-galerij omgevormd en het terrein een halve meter verlaagd ten
gunste van een rijziger indruk).
Het gepleisterde, onderkelderde gebouw op T-vormige plattegrond wordt gedekt door een grotendeels achter een
houten attiek schuilgaand met blauwe friese golfpannen gedekt afgeknot schilddak met vier hoekschoorstenen;
bescheiden verkropte kroongootlijst op klossen en met tandlijst; vier hoekschoorstenen.
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De voorgevel is symmetrisch ingedeeld door een drie traveeen brede middenrisaliet met beganegronds drie stel
openslaande deuren met 28-ruitsindeling en dito deuren met 24-ruits indeling op de verdieping; een vier treden
tellende trap leidt op naar het drie traveeen brede bordes, dat wordt overdekt door een door vier ionische zuilen
gedragen balkon met gietijzeren hekje uit de jaren '20. In de attiek drie stolpramen met 8-ruits verdeling; dito
keldervensters. Aan weerszijden van de risaliet twee 28-ruits stolpramen beganegronds en twee 24-ruits op de
verdieping.
De achtergevel is eveneens symmetrisch ingedeeld; in de risaliet beganegronds aardige opgeklampte deur met 8ruits bovenlicht gevat in eenvoudige omlijsting met hoofdgestel (jaren '20), waarnaast aan beide zijden een smal 14ruitsstolpraam, op de verdieping 24-ruitsstolpraam geflankeerd door dito smal twaalfruitsraam en in de attiek
liggend 8-ruitsraam; aan weerszijden van de risaliet respectievelijk twee 28-ruitsstolpramen en een driezijdige erker
met bijpassende roedenverdeling beganegronds en twee 24-ruitsstolpramen op de verdieping; bordestrap met
gietijzeren balusters en leuningen.
In de zijgevels en de aanbouw overeenkomstige stolpramen en keldervensters met roedenverdeling; in de
noordgevel bovendien een bescheiden omlijste ingangspartij, waarvoor 8 treden tellende stoep met gietijzeren
leuningen. Aan de westzijde kleine veranda.
HOOFDGEBOUW, zie voor omschrijving op bijgaand Registerblad (d.d. 4-12-1988) met monumentnummer 31813;
deze reeds eerder verbeterde omschrijving behoeft thans nieuwe aanpassingen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats
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HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG, bestaande uit drie delen. Rondom het huis een park in landschapsstijl door
Lucas Pieters Roodbaard rond circa 1845 ontworpen, bestaande uit: een ruim gazon voor (ten zuiden van) het huis
met enkele solitairen (beuk), dat door een strook Rhododendrons van de Van Harinxmaweg wordt afgescheiden. Aan
de zuidzijde van het huis zijn aan de hand van de taludvorming van de grasmat nog enkele sporen zichtbaar van
een verdwenen geometrische terrassen-aanleg uit het begin van deze eeuw. Verder vanuit het zuidwesten, vanaf de
Van Harinxmaweg een oprit met gebogen verloop naar de westgevel van het huis; ten noorden van het huis een
geaccidenteerde aanleg in landschapsstijl, met slingervijver, omgeven door open ruimten met solitairen (beuk en
eik) en heesters (Rhododendrons) en bosgedeelten (beuk, naaldhout en eik) en door slingerpaden doorsneden. Aan
de NW-zijde van het gazon achter het huis bevindt zich het gedeeltelijk bewaarde ovale omgrenzingsplan van een
19de-eeuwse bleek, die omgeven wordt door een gedeeltelijk bewaard gebleven beukenhaag in de vorm van een
halve ovaal. Het Roodbaard-park wordt doorkruist door een rechte oprijlaan met eiken in enkel-verband. Ten oosten
van deze laan het gedeelte met aan de zuidzijde een komvormige weide, omgeven door bomen en heesters en
fragmenten van een aanleg van slingerpaden. Ten noorden van de weide de omgrenzing in landschapsstijl van de
voormalige moestuin en boomgaard.
Aan de overzijde van de Van Harinxmaweg, ten zuiden van het huis, het "overpark", bestaande uit een rechthoekige
weide met enkele solitairen, die in visueel opzicht vanuit het huis in de aanleg in landschapsstijl een belangrijke
open rol vervult.
Het ten noorden van de Van Harinxmaweg gelegen Roodbaard-park is gelegen in een ruim geometrisch lanenstelsel
van eik en beuk in enkel-verband, dat is aangelegd ter ontsluiting, omlijsting en geleding van de tot de historische
buitenplaats behorende agrarische- en bospercelen. Het omgrenzingsplan van dit lanenstelsel, dat uit een met aan
weerszijden van een greppel voorziene laansingel (beuk en eik in enkel-verband) bestaat, vormt een rechthoekige
figuur. Oorspronkelijk behoorde dit lanenstelsel en deze agrarische bospercelen tot een landgoed uit het begin van
de 19e eeuw of uit de 18e eeuw, waarvan het bestaan aan de geschiedenis van Harinxmastate voorafgaat en
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waarvan de aanleg vanaf omstreeks circa 1850 in zijn totaliteit deel uit maakt van de historische aanleg van
Harinxmastate.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Rijksmonumentomschrijving**
KOETSHUIS ANNEX KOETSIERSWONING. Aan de westzijde van de oostelijk gelegen oprijlaan even ten noordoosten
van het huis gesitueerd koetshuis annex koetsierswoning uit de tweede helft van de 19e eeuw, waarschijnlijk
gebouwd naar ontwerp van Herman Willem Stoett, die in 1877 verbouwingen aan het hoofdgebouw uitvoerde. De
voorgevel van het twee verdiepingen hoge koetshuis onder een omlopend door blauwe Friese golfpannen gedekt
schilddak, wordt door een ook langs de overige gevels omlopend hoofdgestel afgesloten, waarvan de geprofileerde
goot met mutulus met guttae de lijst vormt. In de iets uitgebouwde middentravee van de in drie traveeën gelede
voorgevel op beganegrond-niveau een houten dubbele draaideur met bovenlicht met 16-ruitsindeling. Erboven, op
eerste-verdieping-niveau twee vensters met 24-ruitsindeling. Links en rechts van de middentravee op beganegrondniveau een houten dubbele draaideur, iets lager van afmeting dan de centrale deur, met boven elke deur op eersteverdieping-niveau een venster met 24-ruitsindeling. Het koetshuis is door een smalle hals onder met blauwe Friese
golfpannen gedekt zadeldak met de koetsierswoning verbonden. De voorgevel van de een verdieping hoge onder
met blauwe Friese golfpannen gedekt zadeldak overkapte koetsierswoning, die met haar rug naar het koetshuis is
gericht, is in drie traveeen geleed. Centraal gelegen de rechthoekige ingangspartij, bestaande uit een iets
terugliggende voordeur met bovenlicht en bordes. De ingangspartij is van een eenvoudige omlijsting voorzien, die
centraal aan de bovenzijde door een rocaille-motief wordt bekroond. Ter weerszijden twee dubbele naast elkaar
gelegen schuifvensters met 6-ruitsindeling voorzien van een aan de ingangspartij identieke omlijsting en bekroning.
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Kad. object*
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Grondperceel
1105

Rijksmonumentomschrijving**
TUINMANSWONING. Een verdieping hoge aan de westzijde van de oprijlaan gelegen tuinmanswoning op rechthoekig
dwarse plattegrond onder een met blauwe Friese golfpannen gedekt zadeldak waarlangs ornamentele daklijst, uit
ca. 1900. De gevels zijn grijs gepleisterd en voorzien van een blokmotief. Voor(zuid-)gevel is in drie traveeën
geleed. Centraal gelegen de ingangspartij, bestaande uit een deur met gedeeld bovenlicht, dat aan de bovenzijde en
omgaand tot halverwege de zijkanten met een sierprofiel waarin in het midden een rocaille-achtige kuif is omlijst.
Ter weerszijden twee vensters van recente datum, gevat in de oorspronkelijke kozijnen, die met een aan de
ingangspartij identiek profiel worden omlijst. Aan de oostgevel op beganegrond-niveau een kozijn met blind venster
omlijst met een aan de voorgevel identiek profiel. Op eerste-verdieping-niveau twee kleine vensters met diagonale
roedenverdeling ter weerszijden van een iets groter rechthoekig blind veld.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Grondperceel
1181

Rijksmonumentomschrijving**
OOSTELIJK TOEGANGSHEK. Gietijzeren dubbel draaihek bij de ten oosten van het hoofdgebouw gelegen oprijlaan
met van pijlvormige bekroning voorziene tralies, die aan beide zijden geflankeerd worden door gietijzeren
gecanneleerde pijlers, waartegen aan de buitenzijden twee rechthoekige zijstukken met identieke tralies. Aan
weerszijden van de buitenste pijlers voluutvormige vleugelstukken met krulwerk. Het toegangshek, dat uit de
tweede helft van de 19e eeuw dateert, is het oostelijke pendant van het toegangshek, dat aan de ten westen van
het hoofdgebouw gelegen oprit is gesitueerd.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Rijksmonumentomschrijving**
WESTELIJK TOEGANGSHEK. Gietijzeren dubbel draaihek bij de ten westen van het hoofdgebouw gelegen oprit met
van pijlvormige bekroning voorziene tralies, die aan beide zijden geflankeerd worden door gietijzeren gecanneleerde
pijlers, waartegen aan de buitenzijden twee rechthoekige zijstukken met identieke tralies. Aan weerszijden van de
buitenste pijlers voluutvormige vleugelstukken met krulwerk. Het toegangshek, dat uit de tweede helft van de 19e
eeuw dateert, is het westelijke pendant van het toegangshek, dat aan de ten oosten van het hoofdgebouw gelegen
oprijlaan is gesitueerd.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
BAKSTENEN MUUR langs voormalige moestuin en boomgaard, uit de 19e eeuw in twee door een houten schutting
verbonden delen, die de voormalige moestuin en boomgaard aan de noordzijde afsluit. De voor(zuid-)zijde van de
muur is witgepleisterd, vermoedelijk om de groei te stimuleren van de vroeger tegen deze zijde van de muur geleide
gewassen en van brede steunberen voorzien. Aan de bovenzijde is de muur met rode dakpannen afgedekt.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
GEBOUWTJE IN GELE BAKSTEEN. In ruineuze staat verkerend gebouwtje uit de 19e eeuw, opgetrokken in gele
baksteen, op rechthoekig grondplan onder met blauwe Friese golfpannen gedekt zadeldak, met rondboog opening
waarachter een ruimte onder tongewelf en aan weerszijden kleine steunberen. Wellicht werd het gebouwtje als
ijskelder gebruikt.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Rijksmonumentomschrijving**
HONDEHOK. Houten hondehok uit ca. 1900, even ten oosten van de oostgevel van het huis geplaatst, voorzien van
een naar het westen gerichte rondboog-ingang en overdekt met een schilddak, dat aan de westzijde ruim
oversteekt. Aan weerszijden en aan de bovenzijde van de rondboog classicistische profielen, die de ingangspartij de
allure geeft van een triomfboog in het klein.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
Stenen gebuikte LODEWIJK XV SOKKEL op het gazon ten noorden van het huis, uit de 18e eeuw, waarboven een
zonnewijzer van recente datum.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 2 december 2022

Functie

Pagina:

Monumentnummer*: 414358
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

3 maart 1992

Kadaster deel/nr:

82737/18

Complexnummer

Complexnaam

414319

Van Harinxmastate

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Beetsterzwaag

Opsterland

Fryslân

Straat*

Nr*

Van Harinxmaweg

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Beetsterzwaag

B

Postcode*

Woonplaats*

9244 CJ

Beetsterzwaag

Kad. object*

Appartement
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Rijksmonumentomschrijving**
HOUTEN HEK IN "OVERPARK". Houten hek uit ca. 1900 aan de noordrand van het "overpark" (kadastraal perceel
Beetsterzwaag nr. B2349) aan de zuidzijde van de Van Harinxmaweg, samengesteld uit houten stijl- en regelwerk
met een dubbele houten draaideur aan de oostzijde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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