Landgoed Klein Jagtlust in Oranjewoud wil uitbreiden met
horeca, zalen, kunst en overnachting en gaat open voor publiek
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Buitenplaats Klein Jagtlust in Oranjewoud heeft flinke verbouw- en
uitbreidingsplannen. De gemeente Heerenveen wil hieraan meewerken.

Klein Jagtlust, gebouwd in 1855, is een van de drie landgoederen in het
bos- en parkgebied van Oranjewoud. Het ligt tussen de Koningin
Julianaweg en de Prins Bernhardweg.
De buitenplaats is nog niet zo lang geleden overgegaan in andere handen.
De nieuwe eigenaar heeft plannen ontwikkeld om geld te verdienen, het
landgoed (zo’n 6 hectare) in goede staat te houden en het veel ruimer open
te stellen voor publiek. Dit was de afgelopen decennia nauwelijks het geval.

De gemeente Heerenveen is bereid om hiervoor het bestemmingsplan te
wijzigen. Wel moet er rekening worden gehouden met het beschermd
dorpsgezicht en het erfgoed.

Conferentiecentrum en overnachting
De eigenaar wil het landgoed geschikt maken voor ‘economische en
culturele activiteiten en voor persoonlijke ontwikkeling’, staat in de plannen.
Het landhuis blijft het hoofpand. Dit wordt bewoond. Daarnaast komt er een
conferentiecentrum in, zo is de bedoeling, evenals werk- en
overnachtingsplekken.
In het stenen koetshuis, dat kan worden uitgebreid, komen horeca en
cultuur. De tuinmanswoning kan een woon- en werkplek worden voor
bijvoorbeeld ‘artists in residence’, oftewel kunstenaars die hier tijdelijk
intrekken. Het houten koetshuis wordt gerestaureerd en gebruikt als
bergruimte en garage.

Oranjerie, kassen en kunstwerken
De bestaande houten berging bij de moestuin gaat weg. Hier komt ruimte
voor een oranjerie en kassen. Het park en de moestuin worden verfraaid.
Hier kunnen tevens kunstwerken, priëlen en kunstzinnige bouwsels
(zogenoemde follies) verschijnen. Het landgoed krijgt extra
parkeerplaatsen.
De eigenaar heeft al contact gehad over het project met direct
omwonenden en organisaties als Staatsbosbeheer, Plaatselijk Belang, de
provincie en historische verenigingen. De reacties zouden vooral positief
zijn.
De Heerenveense gemeenteraad moet nog vergaderen over de plannen.

