R oodbaar d ’ s R ijkd om - L u ca s P i e t e r s R o o d b a a r d

T EKST E N
Lucas Pieters Roodbaard heeft behalve zijn tekeningen niets op papier achtergelaten omtrent zijn
leven, werkzaamheden, ontwerpmethode en werkwijze. De tekeningen in combinatie met de soms
nog aanwezige landschappelijke situatie vormen dan ook zeer waardevolle bronnen.
De tekeningen tonen behalve het ontwerp ook in veel gevallen aanwijzingen over beplantingen
en/ of het reliëfverloop. Op bijna alle tekeningen heeft Roodbaard enkele aanwijzingen geschreven.
Deze geschreven informatie is natuurlijk uiterst waardevol, aangezien ze inzicht geeft in de ideeën
over beplanting en reliëfgebruik.
Een beperkt aantal tekeningen is daarnaast ook voorzien van aanvullende opmerkingen. Deze
tekeningen bieden ons een groter inzicht in de bedoelingen van Roodbaard. Tevens leveren
ze informatie over de wijze van afbeelden die ook op andere ontwerpen van toepassing zijn.
Roodbaard geeft in deze tekeningen via letterverwijzingen aan op welk onderdeel van het ontwerp
de opmerking van toepassing is. In een aantal tekeningen herkennen we nog wel de letters, maar
ontbreekt de toelichtende tekst. Deze zijn waarschijnlijk verloren gegaan.
Lyndensteyn
Het belang van deze teksten kan geïllustreerd worden aan de hand van de tekening van Lyndenstein
uit 1832. Onder het kopje Enige Aanwijzinge treffen we aanwijzingen aan over het nieuwe ontwerp
in relatie tot het oude, de zichtlijnen, het reliëfgebruik, de beplanting en de schakering tussen licht
en donker.
De tegenwoordige aanleg met de lange middenvijvers (a & b) worden door de tekening door lijnen
aangegeven. Ook de middendam (c) waar de bult is, staat aangewezen op de tekening. De tekening
van de aanleg is in schaal te zien.
De verlenging van de drie vijvers zorgt voor een gewenste schakering van licht en donker. Dit is vanuit
het huis waarneembaar, omdat de glooiwallen om de beurt dalen en stijgen.
Aan het einde van de aanleg wordt een Griekse Tempel geplaatst die hoger is dan het tegenwoordige
zomerhuis. Vanuit het huis moet dit een mooi beeld geven. De tempel moet uitkomen tegen een
groep populieren.
Lyndensteyn teksten, deel 1

Van de lindebomen is aangegeven (getekend) welke kunnen blijven en welke in de nieuwe aanleg
wegmoeten. Alle lindebomen aan de westkant van de vijvers moeten blijven staan, ter dekking van
de wind.
Aan de oostkant zijn alle bomen die op de plek kunnen blijven staan met een kruisje aangegeven.
De bomen die gekapt moeten worden zijn met een nul aangegeven. De grootste bomen met twee
kruisjes moeten ook weg zodat er een mooier gezicht van het huis op de brug komt.
De beplanting van de aanleg kan men vrij invullen afhankelijk van de plaats en van wat men voor
handen heeft. Doch aangezien de westkant van de aanleg zeer smal is moet men veel kreupel eiken
planten om het zicht dicht te krijgen
Aan de oostkant moeten groepen komen van hier en daar fijne sparren waar tussen de westelijke
kreupelbossen zullen groeien.
Deze aanwijzingen maken duidelijk dat Roodbaard veel waarde hechtte aan optimale zichtlijnen:
vanuit het huis moet er vrij zicht zijn op de vijver, de aanwezige schakering van het licht en donker, de
Griekse Tempel en de brug. De vormgeving, beplanting en het hoogtegebruik worden zo aangepast
dat er optimaal zicht ontstaat.
Daarnaast valt op dat Roodbaard niet star is over de te gebruiken beplanting. Het soort beplanting kan
men grotendeels vrij invullen. Hij maakt alleen een onderverdeling in de te verdichte bosgebieden.

Lyndensteyn teksten, deel 2

Lyndensteyn teksten, deel 3

Ekenstein
In de aanwijzingen geschreven bij de eerste ontwerptekening van Ekenstein (1827) is meer aandacht
voor de beplanting.
A:

Een dicht kreupelbos van door elkaar geplant els, eiken en esdoorn zorgt op de klei voor
goed hakhout. Berk is hier niet aan te raden.

B.

Een los waterdeel waarvan de verdwijnende beek overgaat in een sloot die bij de
moestuinen eindigt. In dit deel kan de beek een bruggetje hebben met paaltje met kettingen
of touwen. De glooiingen of wallen van dit waterdeel moeten zeer vlak geglooid worden.
Wanneer de glooiingen klaar zijn moeten ze - zoveel waar mogelijk is - bezaait worden met
witte klaver. Dit resulteert in de mooiste gazons.

C.:

Hier zou een groep fijne dennen goed staan. De grond moet hiervoor goed omgewoeld
worden en met de beste zachte klei een voet verhoogd worden, omdat de dennen niet
goed in stijve klei willen groeien.
Het einde van de beek moet met een rij dennen beplant worden, zoals de tekening ook al
aangeeft. Dit levert als voordeel op dat het einde van de beek hierdoor gemaskeerd wordt.
Ook hier moet de grond verhoogd en goed gemaakt worden.

D:

De open partij op het groen, onder de opgaande populieren kan het best opgevuld worden
met de Lombardijse, dit geeft namelijk dadelijk lommer. Het zal hierdoor aangenaam
worden voor een zitplaats

E:

Ekenstein teksten, deel 1

Een wandeling over de berg kan van beide zijden worden aangestart, aangezien dit in de
wandeling eenvoudig is ingepast

F:

Open groen onder de bomen met een groep dennen en met groene en witte klaver

G:

Open groen onder wilde kastanjes in de open stukken onder het Bosch. dit geeft veel
genoegen in het wandelen. Verder de wandeling aan de kanten van de paden beplanten
met opgaande bomen naar eigen keuze

Ekenstein teksten, deel 2

Zoals we uit de tekst kunnen aflezen bestaat het kreupelbos op de slechte gronden van Ekenstein
optimaler wijs uit een combinatie van els, eik en esdoorns. Op plekken waar Roodbaard dennen wil
planten (vanwege hun afschermende mogelijkheden), moet de grond allereerst een behandeling
krijgen. Roodbaard geeft aan dat de grond hier eerst omgewoeld moet worden en vervolgens
met een voet zachte klei opgehoogd moet worden. Alleen dan hebben de dennen kansen om te
groeien.
Ook krijgen we aanwijzingen over de invulling van de open groene ruimtes om de vijverpartijen. De
direct om de vijverpartijen gelegen ruimtes moeten matig geglooid worden, en vervolgens ingezaaid
worden met witte klavers. De overige groene partijen moeten eveneens ingezaaid worden met
witte en groene klaver. Op deze open gazons wordt een variatie bereikt door het planten van
schaduwrijke bomen, zoals kastanjes.
In het algemeen geeft Roodbaard op de tekeningen informatie over beplantingen, reliëfgebruik en
de maatvoering. Roodbaard geeft aan wat wenselijk is en vanuit welke overweging. Dit heeft bijna
altijd betrekking op de creatie van optimale zichtlijnen vanuit of naar het huis. Behalve aanwijzingen
geeft Roodbaard eigenaren ook de ruimte om met name beplantingen naar eigen wens en
mogelijkheden in te vullen. Alleen de solitaire bomen worden meestal uitdrukkelijk genoemd, of
gedetailleerd afgebeeld.

Losse teksten bij de Wirdumerpoortsdwinger

