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GROOT TERHORNE

Naam:    Groot Terhorne

Type:    buitenplaats

Ontwerpjaar:   voor 1824

Uitgevoerd:   ja

Nog bestaand:   nee

Architect/bureau:  Roodbaard, L.P. (park) voor 1824

Opdrachtgever:   George Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

Adres:    It Bosk Beetgum

Archief:    Tresoar/326-4032; Tresoar/326-781 20

Literatuur:   24; 45; 82; 105; 113; 116; 147

Groot Terhorne was vanaf de zestiende eeuw in handen van de familie Thoe 

Schwartzenberg en Hohenlansberg. Deze familie heeft de state tot 1879 bewoond. Door 

de eeuwen heen heeft de state vele gedaantes gekend. Ook eigenaar George Frederik 

baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg liet het geheel in de negentiende eeuw 

ingrijpend veranderen. Er zijn diverse tekeningen gemaakt van de indrukwekkende aanleg. 

De formele aanleg is prachtig weergegeven op een ingekleurde opmetingskaart van de 

landmeter Nicolaas Ypeij (1736). 

De volgende fase is zichtbaar op de ontwerptekening van Jacob Marot (na 1736), deze 

geeft een fraaie detaillering aan van de parterres tussen het huis en de vijver en aan 

de zuidwestzijde van het huis. De volgende tekening die bekend is, is een plankaart 

van Hendrik van Zutphen. Deze geeft een vroeg landschappelijke aanleg weer binnen 

de contouren van de formele aanleg. De formele vijver en de gracht rondom de state 

blijven gehandhaafd. Vergelijkbaar is de kaart van de landmeter F.N. van Hulten, die in 

1820 voor de Fraeylemaborg (Slochteren) werd gemaakt. De wijze waarop de paden zijn 

vormgegeven doet ook hier vermoeden dan J.D. Zocher sr. een ontwerp voor de aanleg 

maakte. Voor de Fraeylemaborg wordt zijn ontwerp op 1802 gedateerd. 



Ontwerpschets

Van een volgende ingreep bestaan er twee ongesigneerde tekeningen die een gewijzigde 

landschappelijke aanleg tonen. Een tekening toont het hele park, de andere tekening is 

slechts een detail van het water en de bloementuin. Op deze ongesigneerde tekeningen 

is het handschrift van Roodbaard te herkennen. De onvoltooide ontwerpschets van het 

hele park geeft een druppelvormige vijver weer, waarbij de formele contouren in de 

ronde vormen zijn opgenomen. Opmerkelijk is dat op deze tekening de formele gracht 

is aangegeven. Als achtergrond heeft Roodbaard hiervoor de tekening van Jacob Marot 

gebruikt en niet de plankaart van Van Zutphen. Deze kaart heeft namelijk een afwijkende 

begrenzing. Daaruit kan worden afgeleid dat de plankaart deels een niet uitgevoerde 

situatie weergeeft. De orangerie is door Roodbaard anders gesitueerd dan uiteindelijk in 

1824 is uitgevoerd. Dit betekent dat de ontwerpschets voor de orangerie dus voor 1824 is 

gemaakt. 

Roodbaard geeft op zijn tekeningen vaak de bestaande situatie aan. Andere gegevens 

die informatie bieden over de wijziging van het park zijn de brieven van de firma Wijbren 

Krijns en Co. uit Joure uit de periode 1819-1823. Het lijkt erop dat de beuken, iepen, 

Italiaanse populieren, elzen, berken, linden en kastanje en notenbomen geleverd werden 

om het plan, dat H. van Zutphen in 1820 heeft getekend, uit te voeren. De bloemenkas, 

gebouwd in 1825, is het begin van de aanleg van de beroemde bloementuin die Groot 

Terhorne heeft gehad. Ook de detail ontwerpschets voor de bloementuin komt niet geheel 

overeen met de “Kaart van de Boschen en Landen behorende tot het Slot Groot Terhorne” 

uit 1866. Deze laatste kaart toont weer gelijkenissen met de kaart uit 1820. De toelichting 

op de kaart met jaartallen van realisatie bieden veel informatie over de landschappelijke 

aanleg. De brede laan vanaf de noordelijke hoofdlaan om de moestuin naar de lindenlaan 

(evenwijdig aan de gracht) werd geplant in 1820. 

De wandeling om de weide in de oostelijke punt werden in 1823 ingeplant. Ook in 1822 

en 1823 werden door kwekerij O.T. Bosgra uit Bergum en firma Wijbren Krijns en Co. uit 

Joure beplanting geleverd. Opvallend zijn de schetsjes die bij de leverantie van firma 

Krijns zijn bijgevoegd. Het hertenkamp werd in 1830 ten oosten van het huis aangelegd 

in plaats van op het noordelijke perceel, zoals Roodbaard in zijn ontwerp voorstelde. De 

vijver met de hoge brug is naar ontwerp van Roodbaard gerealiseerd in 1827. 



DetailschetsSchets W. Krijns (1819-1823)

Opvallend is de hoogte van de over de vijver geplaatste brug. Dit was noodzakelijk om 

het beoogde spiegeleffect van de relatief kleine vijver toch te beleven. Uit de verschillende 

kaarten kan worden afgeleid dat slechts een klein deel van het ontwerp van Roodbaard is 

uitgevoerd. Het lijkt dat de opdrachtgever, die zelf de ontwerpschets voor de bloemenkas 

heeft gemaakt, ook bij de uitvoering bepaalde welke onderdelen werden aangelegd. Met 

name de bloementuin heeft niet de indeling die op de schets van Roodbaard terug te 

vinden is. Het lijkt of bij deze schets ook anderen aan de vormen van de perken hebben 

getekend. 

Na de dood van Georg Fredrik in 1868 kwam de tuin in verval. Op 30 januari 1877 werd 

het bos door een zware storm getroffen waarbij vele bomen sneuvelden. Op 20 mei 1879 

werden de gebouwen en de brug op afbraak verkocht.


