O N TW E R PMET HO DIE K
Door de analyse en vergelijking van de ontwerptekeningen en de bestaande tuinen en parken,
kunnen enkele ontwerpmethoden worden vastgesteld die kenmerkend zijn voor Roodbaard. Het
belang van deze kennis is met name voor het toekomstig beheer en onderhoud groot. Parken en
tuinen kunnen mede vanwege grote kosten en veranderende eisen, niet exact gereconstrueerd
worden naar de ontwerpen van Roodbaard. Het is om deze reden juist belangrijk om te weten wat
Roodbaards typerende kenmerken zijn, en welke methoden en middelen hij altijd gebruikte om
bepaalde effecten te creëren. Zo kan de sfeer worden overgebracht.
Deze kennis is niet alleen voor het toekomstig gebruik van belang, het geeft namelijk bovenal inzicht
in de ideeën, middelen en gewaardeerde elementen uit halverwege de negentiende eeuw. Deze
informatie geeft ons de mogelijkheid om een beeld te vormen van de wijze waarop parken en
tuinen werden opgebouwd. Bovendien geeft het ons – in een tijd van nauwe samenwerking tussen
architecten en hoveniers – aanwijzingen over de ontwerper.
1. Reliëf
De ontwerpen van Roodbaard zijn op dusdanige wijze opgebouwd dat het reliëf altijd een belangrijke
rol heeft. De toepassing van reliëf is wellicht het eerste element waaraan een Roodbaardpark
herkend kan worden.
We zien dat het reliëf op diverse manieren in de ontwerpen wordt toegepast. In verschillende
ontwerpen zijn enorme hoogtes gecreëerd. Deze hoogtes hebben een functie in de geleiding van
zichtlijnen en voor de plaatsing van bijvoorbeeld bouwwerken.
Behalve deze grote hoogtes paste Roodbaard ook subtielere vormen van hoogteverschillen toe.
Hij combineerde bolle en holle vormen met elkaar. Dit resulteert in subtiele glooiingen. Dit systeem
van glooiingen werd met name toegepast in de omgeving rondom de waterpartijen. Roodbaard
creëerde hierdoor een hoogteverschil tussen de oeverranden.

Hierdoor worden natuurlijke

glooiingen gesuggereerd. Dat het reliëfgebruik vaak gecombineerd is met waterpartijen komt
ook voort uit de werkwijze. De benodigde aarde om heuvels op te werpen, was afkomstig uit de
afgegraven waterpartijen.
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2. Water
In alle ontwerpen van Roodbaard zijn waterpartijen aanwezig. Vaak spelen ze een belangrijke rol
in het ontwerp en bepalen ze de structuur of oriëntatie. Ook gebruikte Roodbaard waterpartijen om
verschillende delen van een aanleg met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld de tuin en overtuin).
In het algemeen kunnen we twee soorten waterpartijen onderscheiden: de grote vijvers en de
smalle, langgerekte, kronkelende waterpartijen. Aan de basis van beide waterpartijen stond zeer
geregeld een bestaande vijver of natuurlijke waterloop.
Beide soorten waterpartijen hebben hun eigen kenmerken. De grote vijvers bestaan veelal uit
verschillende lussen, die zorgen voor het landschappelijke karakter. Roodbaard creëerde met de
combinatie van de lussen en de juiste beplanting een bijzonder effect. In de parken is het hierdoor
moeilijk het eindpunt van de vijverpartij waar te nemen. Er wordt een gevoel van een natuurlijk
verloop opgeroepen.
Ook bij de langgerekte kronkelige vijverpartijen zien we dit terugkeren. Dit zijn hoofdzakelijk
vergraven grachten of natuurlijke waterlopen. Roodbaard voegde hier een extra kronkelig verloop
aan toe, zodat het natuurlijke effect werd benadrukt.
Bijzonder aan beide soorten vijverpartijen is niet alleen de vormgeving, maar vooral de combinatie met
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het reliëf. Langs de oeverranden van alle vijvers voegde Roodbaard een spel van hoogteverschillen
toe.
3. Lijnenspel/ zichtlijnen
Aan de basis van de ontwerpen van Roodbaard staat het lijnenspel. Aan de hand van zichtlijnen
werden de ontwerpen opgebouwd en ingevuld met paden, beplanting en bebouwing. Vanuit het
huis creëerde Roodbaard zichtlijnen op verschillende punten in de tuin. Vanuit de tuin is op deze
plekken eveneens een bijzonder uitzicht op het huis. Daarnaast gebruikte Roodbaard zichtlijnen ook
als middel om verschillenden delen van de aanleg met elkaar te verbinden, of bijvoorbeeld om de
omgeving te betrekken in het ontwerp. Dit zien we onder andere in Ropta State, waar zicht op de
vuurtorens werd gecreëerd.
De zichtlijnen vormen een belangrijk ontwerpmiddel, aangezien ze de accenten in een aanleg
bepalen. Roodbaard gebruikte dit door bijvoorbeeld bouwwerken en solitaire bomen te koppelen
aan de zichtlijnen.
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4. Paden
Het padenstelsel vormt een zeer belangrijk element binnen de aanleg, aangezien het de route binnen
het park bepaalt. Bij Roodbaards ontwerpen zien we hoofdzakelijk het gebruik van de langgerekte
kronkelige paden. Deze worden door kleinere paden met elkaar of met andere elementen in het
ontwerp verbonden. De paden vormen hiermee de belevingsaders van het ontwerp.
Wat we in de ontwikkeling van Roodbaard duidelijk kunnen waarnemen, is dat hij op latere leeftijd
geregeld met zeker labyrint van paden werkt. We zien dit bijvoorbeeld in het ontwerp van de
Fraeylemborg (1840) en het ontwerp van de Prinsentuin (1842). Met name in het laatste ontwerp
speelt voor het padenverloop ook de combinatie van de kleinschalige perken een belangrijke rol.
Vaak gebruikt Roodbaard in zijn ontwerpen een combinatie van langgerekte paden en kleine
kronkelige paden. Het gebruik van de kleine kronkelende paden zien we hoofdzakelijk terug in
de omgeving van het woonhuis, waar eveneens een kleinschalige toepassing van perken is terug
te zien. De wisselwerking tussen perken en paden bepaalt hier het verloop van het padenstelsel.
6. Ruimte-massa
In de ontwerpen van Roodbaard zien we een variatie tussen open en gesloten en licht en donker.
Hiervoor is de keuze van beplanting bepalend. De ruimtes rondom de open waterpartijen werden
door Roodbaard eveneens opengehouden en ingevuld als gazons. De flanken werden vaak
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ingevuld met dichte bebossing. Hier plantte Roodbaard fijne dennen, of kreupelhout.
Het ontstaan van een afgesloten binnenwereld lijkt de consequentie van deze invulling te zijn.
Roodbaard zorgde echter voor onderbrekingen in de dichte beplanting (bijvoorbeeld in de vorm van
zichtlijnen), waardoor ook het omliggende gebied betrokken werd in het ontwerp.
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7. Middellijn
Roodbaard kreeg vaak de opdracht om een formele aanleg aan te passen in de Engelse
landschapsstijl. Hij gebruikte geregeld elementen van oudere tijden in zijn nieuwe ontwerp. Een
belangrijk kenmerk van de formele aanleg is de aanwezigheid van de middenas. In de ontwerpen
van Roodbaard zien we de toepassing van de middellijn. Deze middellijn werd op een andere
manier gebruikt dan in formele parken. We kunnen de middellijn hoofdzakelijk zien als scheidslijn
van twee flanken.
De middellijn deelt het ontwerp op in twee flanken. We zien vervolgens dat Roodbaard deze
zijden geheel verschillend van elkaar invulde, waardoor er een afwijkend karakter ontstond. In veel
ontwerpen is er sprake van het gebruik van afwijkende maatvoeringen. In de ene helft bepalen
grote, langgerekte, kronkelende vormen de structuur, terwijl in de andere helft de structuur bepaald
wordt door kleinschalige, ronde perken en paden. Bovendien is er in veel ontwerpen sprake van een
dominantie van een helft. Hier plaatste Roodbaard bijvoorbeeld alle bouwwerken en vijverpartijen.
Hoewel de middellijn hoofdzakelijk een functie had als scheidslijn, gebruikte Roodbaard de as ook
om bijvoorbeeld de plaatsing van bouwwerken te bepalen, zonder dat de aanleg een geometrisch
karakter kreeg.
9. Solitaire bomen
Solitaire bomen vinden we in de ontwerpen van Roodbaard geplant op de open groene ruimtes, of

Middellijn in Stania state

langs de waterkant. Op de open groene ruimtes zorgen ze voor afwisseling en voor schaduw (en
dus een schakering van licht en donker). De solitairen die langs de waterkant werden geplaatst,
zijn vaak gesitueerd naast bruggen of zitplekken. Hierdoor benadrukken ze deze bouwwerken. In
het open veld zien we veel diverse soorten bomen, langs de waterkant plantte Roodbaard echter
hoofdzakelijk treurbomen.
De geleiding van zichtlijnen is een andere functie die Roodbaard de solitairen toebedeelde. Langs
of tussen twee solitaire bomen door werd het zicht geleid naar bijvoorbeeld een bouwwerk of het
omliggende gebied.
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10. Tuinsieraden
Alle ontwerpen van Roodbaard zijn voorzien van tuinsieraden. Dit was gebruikelijk binnen
de landschapsstijl. We weten van Roodbaard dat hij voor inspiratie gebruik maakte van het
voorbeeldenboek Magazijn der tuinsieraden van Gijsbert van Laar. In zijn ontwerpen gebruikte hij
letterlijke kopieën en aangepaste modellen.
Roodbaard plaatste deze bouwwerken altijd op plekken in het stelsel van zichtlijnen. Vanuit het huis
moest fraai zicht op het bouwwerk zijn. Tegelijkertijd moest ook vanuit het bouwwerk zicht op het
huis en het park zijn. Om deze reden werden bouwwerken vaak op hoge gronden geplaatst, zodat
er vanuit het bouwwerk vrij zicht was over de waterpartij.
Bouwwerken werden bovendien altijd geplaatst in combinatie met beplanting. We zien in
verschillende ontwerpen dat de gebouwen tegen een decor van Italiaanse populieren werden
geplaatst. Bij zitplaatsen werden schaduwrijke bomen geplant, en ook bij bruggen werden solitaire
bomen geplant.
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