De rust die er om het pad heerst is een verademing

Rijksmonumentaal pand in het
hartje centrum van Bolsward
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Heeremastraat 8 te Bolsward

“De Heeremastate”
heeft een horecabestemming
categorie hotels, pensions,
restaurants en B&B
De ‘Heeremastate’ te Bolsward werd bewoond door het invloedrijke
geslacht Heerema. Omstreeks 1830, bij de instelling van het kadaster,
zien we dat de ‘Heeremastate’ bestaat uit het huidige pand en daar
aangrenzende panden, inclusief een werkplaats die nu niet meer
bestaat, en het erachter gelegen weiland. Eind 19e eeuw wordt het
bezit in gedeelten verkocht. Het overblijvende deel krijgt respectievelijk
de functie van boerderij, pakhuis en woonhuis. In de 20e eeuw raakt de
‘Heeremastate’ in verval, waarbij een zware storm in 1972 het huis bijna
‘sloopt’. Om ervoor te zorgen dat een prachtig historisch monument niet
verloren gaat heeft ds. Kreb in 1974 samen met een aantal Bolswarder
architecten het huis weer zoveel mogelijk in de oude stijl gerestaureerd.
In het hartje centrum van Bolsward, tegenover het stadhuis, staat dit
Rijksmonumentale pand. Vanuit de straat gezien is het pand prachtig met
zijn tweekleurige kloostermoppen en de trapgevel, maar als je naar de
achterzijde van de state loopt blijkt pas hoe imposant het is. Ondanks dat je
je in het centrum van de stad bevindt, is de rust die er om het pand heerst
een verademing.
Een freule woont er niet op de ‘Heeremastate’ maar wel een enthousiaste
eigenaar die van dit historische pand een deel verbouwd heeft tot
herberg waar men kan overnachten in de sfeer van weleer en met de luxe
van vandaag! Eventueel kan men ‘s avonds vertoeven in het gezellige
souterrain, waar ‘s ochtends op verzoek een heerlijk ontbijt wordt
klaargemaakt.
De Heeremastate heeft een horecabestemming categorie hotels, pensions,
restaurants en B&B.
De ‘Heeremastate’ heeft vier tweepersoonskamers met een luxe badkamer
met douche en toilet. Bovendien is er een souterrain waar het ontbijt
genuttigd kan worden en waar een tv en een biljarttafel aanwezig zijn.
Buiten is een zon- en schaduwrijk terras waar het tot laat in de avond
heerlijk vertoeven is. Op eigen terrein zijn een tweetal parkeerplaatsen.
Achter de state liggen meerdere vrije parkeerplaatsen.
De state verkeert in goede staat van onderhoud.
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Woonoppervlakte 317 m²
Externe bergruimte 23 m²
Inhoud woning 1.538 m³

Overige inpandige ruimte 73 m²
Perceeloppervlak 575 m²

De Heeremastate te Bolsward werd bewoond
door het invloedrijke geslacht Heerema omstreeks 1830
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