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Laarwoud ligt in het oosten van Zuidlaren, en wordt omgeven door water. De vroegste 

vermelding van het huis stamt uit 1691. Ruim vijftig jaar later maakte Laarwoud echter 

pas een grote bloei door, nadat Alexander Carel van der Heiden (1709-1776) het huis 

aankocht. De aanleiding tot de aankoop was zijn aanstelling tot Drost van Coevorden in 

1748. Van der Heiden liet Laarwoud verbouwen tot een imposant complex. De huidige 

uiterlijke kenmerken stammen nog grotendeels uit deze periode. Het buiten bleef na zijn 

overlijden in 1776 in het bezit van de familie. 

Drie generaties van der Heidens hadden het beheer over Laarwoud in de negentiende 

eeuw. Sigismund Pieter Alexander van der Heiden (1740-1806) werd de volgende 

eigenaar. Ook zijn zoon Sigismund Jacques van Heiden Reinestein (1771-1830) verwierf 

na zijn overlijden in 1806 het bezit. Louis van Heiden Reinestein (1809-1882)was als laatste 

uit deze mannelijke lijn eigenaar van Laarwoud van 1830 tot 1882. Deze opeenvolgende 

generaties van der Heiden hadden invloedrijke en bestuurlijke functies. Sigismund Pieter 

was onder andere lid van de Staten van Utrecht en bewindhebber bij de VOC. Hierdoor 

was hij maar weinig op zijn buiten Laarwoud te vinden. Zijn zoon Sigismund Jacques was 

onder andere tijdens het koningschap van Willem I lid van de Tweede Kamer. Louis van 

Heiden Reinestein zocht het dichter bij huis op en was onder andere burgemeester van 

Zuidlaren van 1832 tot 1838.

LAARWOUD



Ongeveer in het verlengde van de weg naar Groningen ligt een groot gazon, aan de 

lange zijden begrensd door statige beuken en eiken van de oude oprijlaan. Aan het einde 

daarvan ziet men het Huis liggen dat zich als een vriendelijk 18de-eeuws huis voortdoet. 

Een eenvoudige brug leidt over een gracht, die het terrein waar het huis op staat als een 

rechthoekig eiland omgeeft.

Buiten het eiland liggen in de as van het Huis een sterrebos, ter zijde de rozentuin en 

een Engels bos met vijverkom, geneugten van de 18de en 19de eeuwse bewoners die op 

Laarwoud als Drosten van Drenthe een zekere staat hebben gevoerd en er hun stempel 

op gedrukt hebben.

Een beschrijving uit Het huis Laarwoud te Zuidlaren, Herma M. van den Berg, 1960

De bovenstaande beschrijving komt grotendeels overeen met het beeld dat de historische 

kaarten uit de negentiende eeuw tonen. Het Kadastraal Minuutplan (opgemaakt in 1818) 

laat een prachtig uitgevoerde formele aanleg zien. Het huis en de omliggende tuin 

worden begrensd door een geometrische grachtenstelsel. De toegang naar het huis komt 

tot stand via een formele oprijlaan, die exact in de as van het huis is geplaatst. De overige 

elementen uit de opsomming zijn niet herkenbaar op het Kadastraal Minuutplan. Wel is 

in het verlengde van het huis nog een formele vijver zichtbaar.

De volgende kaarten tonen aan dat ook na 1818 nog enige ingrepen hebben 

plaatsgevonden. Het huis, het grachtenstelsel en de oprijlaan zijn ongewijzigd. Op de 

Topografische Militaire Kaart 1852 is echter aan de zuidkant van het huis ook een formele 

laan zichtbaar. Gezien het feit dat dit omstreeks 1850 als een werkelijk ouderwets element 

werd beschouwd, is het mogelijk dat het vanwege belastinggunstige redenen op het 

Kadastraal Minuutplan ontbreekt. Dit perceel heeft namelijk behalve 
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Historische Buitenplaats Laarwoud met landschappelijke 
structuren binnen de forrmele aanleg

Historisch beeldmateriaal toont aan dat binnen de formele aanleg enkele landschappelijke 

invloeden een intrede hebben gemaakt. De tuin bij het huis heeft een landschappelijke 

inrichting gekregen. Op foto’s zijn de slingerende paden, afgeronde perken en kleine 

groepjes bomen en struiken zichtbaar.

Het oostelijk gelegen perceel - in het verlengde van het huis - heeft eveneens 

landschappelijke invloeden. Dit bosperceel is in de achttiende eeuw aangelegd en heeft 

nog een formele structuur. Dit komt tot uiting in onder andere de oriëntatie en de vijverpartij. 

In het verlengde van het huis ligt een typisch formele waterbassin. Binnen dit perceel zijn 

in de negentiende eeuw wandelpaden in een landschappelijk patroon aangelegd. 


