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Het landgoed De Eerste Steen werd door Jan Haak Oosting gesticht. In 1789 kreeg hij 

de uitgestrekte heidevelden ten zuiden van Assen in erfpacht van de stad. Slechts twee 

jaar later breidde hij zijn grondbezit uit met een deel van het Asserbos. In 1812 werd 

hij officieel eigenaar van de gronden. Oosting behoorde tot de voorname inwoners van 

Assen en beoefende verschillende publieke functies uit in Assen. Hij was onder meer 

belastingontvanger van Drenthe. Zijn zoon Hendrik Jan Oosting (burgemeester van Assen 

van 1831-1856) breidde in 1834 het landgoed in oostelijke richting uit. Bovendien wijzigde 

hij de naam in Dennenoord. 

De werkzaamheden van Roodbaard aan de Eerste Steen kunnen afgeleid worden uit de 

briefwisseling tussen Jan Haak Oosting en zijn zoon Johannes Bieruma Oosting in de 

periode rond 1821-1822. In deze brieven informeert Jan Haak regelmatig naar de aanleg 

bij Oranjestein in Oranjewoud. 

DE EERSTE STEEN (DENNENOORD)



De schoonvader van Johannes Bieruma Oosting, Pieter Cats, had in 1820 het buiten 

Oranjestein in Oranjewoud aangekocht. Roodbaard kreeg ook hier de opdracht voor de 

landschappelijke aanleg. Uit de brieven van Jan Haak Oosting blijkt dat hij goed op 

de hoogte was van Roodbaard en diens werk. Zo stelt hij specifieke vragen omtrent 

beplanting:

“Met de verplante telgen et op Oranjestein, hoop ik dat het goed zal slagen volgens 

vertrouwen van Roodbaart; herinnert hem nog eens aan de citronkleurige roos; ik heb 

eene oranje roos die tans brilliant in bloeij staat.”  (brief 21 mei 1821) 

Daarnaast maakt Jan Haak de vergelijking tussen Oranjestein en De Eerste Steen: 

“(...) Gisteren heb ik met de jongste van Heiden en Riemsdijk, etc. die avond tot 9 uuren 

aangenaam op de Eerste Steen gepasseert. De wandelwegen in het grote bos en verder 

in de environs zijn, benevens meerdere genietingen des verkwikkende buitenlevens ook 

hier, gelijk op en om Oranjestein, geheel niet schaars. (...)”  (brief 31 mei 1822) 

Ook blijkt uit de correspondentie dat Jan Haak Roodbaard al persoonlijk goed kende: 

“(...) de bomen in mijn hof en overal bloeyen uitmuntend; alles staat schoon; mijne 

wandelingen na de Eerste Steen zijn niet zooveel als bevorens; zij vermoeyen mij ook 

meer. Heeft Roodbaart U buiten naar genoegen voldaan? Zijn oude vader is deze nagt 

overleden. Hij was; hoor ik, 80 jaaren oud; gelijk ook zijne weduwe is. Roodbaart mogt 

haar wel wat asisteren; mieschien doet hij ’t ook wel.”  (brief 4 mei 1822) 

Enkele weken later schrijft Jan Haak: 

“Mijne terugreijs naar herwaarts, waarvan Roodbaart zeker bij monde berigt zal hebben, 

was in gezelschap van denzelven zeer aangenaam en zonder veel, last van de hitte; (…).”  

(brief 31 mei 1822) 



Uit deze brieven kan geconcludeerd worden dat Roodbaard al werkzaam was voor Jan 

Haak. Bovendien blijkt uit de correspondentie dat Jan Haak ook zijn vader kende. Een 

verklaring hiervoor kan gevonden worden in de werkzaamheden van Roodbaard aan De 

Eerste Steen, die tussen 1812 en 1822 gedateerd kunnen worden. Wellicht was ook Pieter 

Harms Roodbaard als hovenier werkzaam voor Jan Haak. In 1812 werd Jan Haak officieel 

eigenaar van de gronden en in 1813 liet hij bij De Eerste Steen een boswachterswoning 

bouwen. Deze woning was ook aan de Beilerstraat gesitueerd, dezelfde straat die vermeld 

staat in het overlijdensbericht van Pieter Harms Roodbaard. Wanneer we verder gaan op 

deze veronder-stelling, kan dit eveneens een verklaring bieden voor deze vroege opdracht 

van Roodbaard. 

Jan Haak Oosting behoorde tot de voornaamste personen van Assen. Met de aankoop 

van De Eerste Steen aan de statige Beilerweg bevestigde hij deze positie. Door de tuin in 

landschappelijke stijl te laten aanleggen, bevestigde hij bovendien dat hij een voorloper 

was wat betreft de tuinstijlen. Het park bij De Eerste Steen werd in verschillende fasen 

aangelegd. Vermoedelijk heeft Roodbaard voor 1822 een klein terrein in de directe 

omgeving bij de Beilerweg in landschappelijke stijl aangelegd. Dit terrein lag in de as 

van het zomerhuis (afgebeeld op het Kadastraal Minuutplan uit 1817) en was direct vanaf 

de weg zichtbaar. Hendrik Jan Oosting verwierf het landgoed na het overlijden van zijn 

vader in 1829. Hij breidde het bezit in 1834 uit en veranderde de naam in Dennenoord. 

Waarschijnlijk werd ook in deze fase door Roodbaard een ontwerp van de aanleg 

gemaakt. 

Er bestaat een situatietekening van omstreeks 1846 van landgoed Dennenoord, waarop 

het ontwerp is afgebeeld. Op deze tekening is de middenas nog altijd zichtbaar. De as 

is omgevormd in een slingerend pad en wordt aan beide zijden begrensd door perken. 

De as mondt uit in een min of meer ronde waterpartij. Vanuit deze vijver loopt een aantal 

paden naar de perceelsflanken. In zuidelijke richting hebben de paden een slingerend 

verloop en komen bijeen in een lus. In noordelijke richting is deze landschappelijke stijl 

niet terug te vinden. Het pad heeft hier een af-geronde vormentaal en mondt uit bij een 

rechte waterloop. 

In de huidige situatie is nog slechts een deel van het park aanwezig. Aan het einde 

van de negentiende eeuw werd het landgoed Port Natal genoemd. In 1931 werd een 

deel van het landgoed verkocht aan de gemeente Assen. Op een deel van het terrein is 

tegenwoordig het Wilhelmina Ziekenhuis van Assen gesitueerd. Door de invoeging van 

dit grote gebouwencomplex is het fijnmazige karakter van het park verstoord. Wel is in 

het park nog de hand van Roodbaard zichtbaar. Dit is met name terug te vinden in het  

reliëfgebruik in het voorste deel van het park.


