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Tot 1811 was de grond van het huidige De Duinen onderdeel van het grotere landgoed 

Lemferdinge, dat sinds 1796 in bezit was van de uit België afkomstige luitenant-

generaal Jean Baptiste Dumonceau. Blijkens tekeningen van zijn zoon Jean Francois, 

liet Dumonceau al tussen 1795 en 1805 landschappelijke elementen in zijn landgoed 

aanleggen, zoals de ‘champ’ en slingerende vijver ten zuidoosten van het huis. Het was 

daarmee naast Noordwijk en Brinkhoven zeer vroege landschappelijke aanleg in de 

regio Eelde-Paterswolde. Er wordt gesuggereerd dat Dumonceau – die als architect was 

opgeleid – zelf betrokken was bij deze vroege landschappelijke aanleg. Roodbaard was 

in deze periode ten zuiden van Groningen werkzaam als hovenier. 

‘ T  HUIS DE DUINEN



In 1811 werd Lemferdinge opgedeeld en in stukken verkocht. Adriaan Joseph Trip, die 

tevens eigenaar van Noordwijk was, kocht de percelen met de ‘champ’ en vijver op. 

Dit gebied staat tegenwoordig bekend als De Duinen. In 1815 verkocht Trip de percelen 

aan Herman Christiaan Reinders. In de verkoopakte is sprake van een perceel bos met 

zomerhuis. Reinders kocht zowel de percelen ten oosten (vijver en ‘champ’) als westen van 

dit huis en kan daarom als stichter van buitenplaats De Duinen worden gezien. Reinders 

woonde van 1815 tot zijn dood in 1868 op De Duinen en onder zijn beheer is waarschijnlijk 

de westelijk gelegen vijver aangelegd. Dit wordt bevestigd in de dagboeknotities van de 

firma Wijbren Krijns en Co. uit Joure. In 1819 werd een lading bomen naar De Duinen 

verscheept.

Op de Franse kaart van Drenthe 1811-1813 is het Huis De Duinen nog niet zichtbaar. Het 

gebied heeft een overwegend formele opzet, hoewel het ronde veld met rivierloopje (de 

‘schans’ van Dumonceau) en de noordelijk daarvan gelegen langwerpige vijver al wel zijn 

weergegeven. Op het Kadastraal Minuutplan (opgemaakt in 1818) is voor het eerst Huis 

De Duinen en de westelijk gelegen slingerende vijver zichtbaar. In deze tussenliggende 

periode is de aanleg dus uit-gebreid. De landschappelijke aanleg van deze vijver doet de 

aanwezigheid van een hovenier of een ontwerper vermoeden. De ruimtelijke kwaliteiten van  

de aanleg en de betrokkenheid van Roodbaard bij het nabij gelegen Oosterbroek, De 

Braak en Brinkhoven wijzen in zijn richting.
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