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Brinkhoven heette tot circa 1750 Tjassensplaats, naar de familie Tjassens die afkomstig 

was van de even verderop gelegen Huningeborg. Tussen 1799 en 1804 was Brinkhoven in 

het bezit van H. Swijghuisen. Uit deze periode is een advertentie bekend van de verkoop 

van 67 lange en zware eiken. Swijghuisen verkocht het buiten in 1805 aan Christiaan 

Hendrik Jacob Pielat Van Bulderen. 

Van Bulderen was van 1802 tot aan zijn dood in 1807 Voorzittend Meester van de 

Groningse vrijmetselaarsloge “L’Union Provinciale”. In deze functie had hij Lodewijk Regnier 

Wijchgel opgevolgd, een broer van Henrik Louis Wijchgel (zwager van Jan Ernst Willem 

van Gesseler). Na het overlijden van Van Bulderen werd Brinkhoven gekocht door Jan Ernst 

Willem van Gesseler, die eerder het buiten Zandvoort huurde. Van Gesseler overleed in 

1836, waarna Brinkhoven werd afgebroken. 

BRINKHOVEN



Impressie van de aanleg

Brinkhoven wordt al op de Frans Militaire kaart van 1811-1813 met slingerende waterpartijen 

weergegeven en was dus samen met Noordwijk een van de eerste landschappelijke 

parken in de regio Eelde-Paterswolde. Ook op de kaart van Huguenin (1819-1829) 

is ‘Brinkhove’ met een slingerende waterloop zichtbaar. Het Kadastraal Minuutplan 

van 1818-1823 laat twee slingerende vijvers zien, die duiden op een landschappelijke 

tuinaanleg. De twee slingerende en haaks op elkaar gelegen langwerpige vijvers liggen 

achter de behuizing: aan de oostzijde van het perceel is een eendenkooi zichtbaar en 

in het zuidelijkste perceel van Brinkhoven is een hoefijzervormige vijver gelegen. Op de 

Topografisch Militaire Kaart van 1852 zijn de meeste vijvers nog aanwezig, hoewel de 

hoefijzervijver is verdwenen.

Hoewel het onbekend is wie het landschappelijke park heeft aangelegd, ligt de connectie 

met Roodbaard voor de hand. Roodbaard was in ieder geval omstreeks 1807 al als 

hovenier bij de familie Van Gesseler werkzaam. Wellicht was hij in deze hoe-danigheid, 

of zelfs al als architect ook betrokken bij Brinkhoven. De nabije ligging van onder meer het 

landschappelijke Noordwijk, het aan de overkant van het Hoornse Diep gelegen Voorveld 

en Zandvoort aan het Winschoterdiep, versterken het vermoeden dat Roodbaard in zijn 

vroege jaren kennis moet hebben gehad van de landschappelijke ontwikkelingen bij 

deze buitenplaatsen. 

Aangezien van Brinkhoven tegenwoordig niets meer bewaard is gebleven, kan een 

ruimtelijke analyse geen uitsluitsel bieden.


