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MEERWIJK

Naam:    Meerwijk

Type:    buitenplaats

Ontwerpjaar:   voor 1844

Uitgevoerd:   ja

Nog bestaand:   ja

Architect/bureau:  onbekend

Opdrachtgever:   Clara Wibbina de Drews

Adres:    Midlaren

 

Ten noorden van Laarwoud in Zuidlaren ligt Meerwijk, direct aan het Zuidlaardermeer. 

Een deel van het buiten heeft een geschiedenis dat al teruggaat op de Middeleeuwen. 

Meerwijk ontstond aan het einde van de zeventiende eeuw doordat Johan de Drews 

diverse goederen verwierf, deze bij elkaar voegde en het huis Meerwijk liet bouwen. 

Tot in de negentiende eeuw had het buiten nog weinige veranderingen ondergaan. Vanaf 

1806 tot haar overlijden in 1844 was Clara Wibbina de Drews (1760-1844) de eigenaar 

van Meerwijk. Zij had het geerfd van haar vader Rudolf de Drews, die bij zijn overlijden 

in 1806 behalve Meerwijk ook de buitens Bloemert (Midlaren) en Meerlust (Noordlaren) 

naliet. Deze buitens kwamen in eigendom van zijn twee andere kinderen. Clara Wibbina 

gebruikte Meerwijk als zomerverblijf, en woonde in de winter in de stad. 



Meerwijk anno 1811

Na het overlijden van Clara Wibbina werd een inventaris opgemaakt van het bezit. Een 

summiere beschrijving van de tuin toont aan dat bij het buiten een schuur bestond met 

een aantal koeien, een moestuin en een (vis)vijver. De inventarisatie was opgemaakt ten 

behoeve van een verkoop. Gedurende ongeveer 15 jaar was het buiten in bezit van Clara’s 

nicht Clara Wibbina van Iddikinge. Zij was getrouwd met Johannes Herman Paehling. 

Aangezien het echtpaar in 1858 in Sneek woonde, werd in dit jaar het buitenverblijf 

opnieuw in de verkoop gedaan. De volgende langdurige eigenaar was Oncko Quirijn 

Jacob Johan van Swinderen (1812-1870) die in 1861 het huis grondig liet verbouwen.

Het Kadastraal Minuutplan (opgemaakt in 1818) toont een formele aanleg op een langgerekt 

en smal perceel. Het huis wordt met de omliggende tuin begrensd door een geometrisch 

grachtenstelsel. Opvallend is dat de brug over de gracht - en daarmee de toegang naar 

het huis - zich aan de noordoostzijde van het perceel bevinden. Daarmee is de ingang 

aan de andere zijde van het dorp geplaatst. Direct achter de brug is een rechthoekige 

waterpartij gesitueerd. Aan de andere zijde van het perceel is nog een opvallend 

afgeronde perk zichtbaar. In de aanwijzende tafels wordt dit perceel omschreven als tuin. 

Wellicht was dit een eerste aanzet tot de invoeging van landschappelijke elementen. Op 

de Topografische Militaire Kaart uit 1852 is zichtbaar dat in dit deel nog enkele wijzigingen 

hebben plaatsgevonden. 

Uit het algemene beeld van de aanleg kan echter geconcludeerd worden dat het hier, 

net als bij Laarwoud, om een formele aanleg gaat, waarbinnen in de tweede kwart van 

de negentiende eeuw voorzichtig enkele landschappelijke elementen zijn toegevoegd. 

Deze zijn echter binnen de aanleg van kleine schaal en hebben een kleine invloed op het 

totale park. Om deze reden zijn ze wellicht doorgevoerd door hoveniers die hun inspiratie 

bij landschapsparken in de omgeving op deden. 

 
 

Collectie: Gemeente Zuidlaren 
Fotonummer: ZG020202004 
Datering: tussen 1910 en 1945 
Soort afbeelding: foto zwartwit 
Inhoudsbeschrijving: Het Huis Meerwijk met op de voorgrond een gracht en een aantal 
personen op de brug te Midlaren. 
Plaats: Midlaren 
Trefwoorden: Gebouwen 
 

 
 
Collectie: Gemeente Zuidlaren 
Fotonummer: ZG020202005 
Datering: tussen 1905 en 1940 
Soort afbeelding: ansicht zwartwit 
Inhoudsbeschrijving: Huize Meerwijk met voortuin en links een prieel te Midlaren. 
Plaats: Midlaren 
Trefwoorden: Gebouwen 
Ansicht opschrift: Midlaren, Huize Meerwijk 
Uitgever plaats: Zuidlaren 
Uitgever naam: M. Beens 
Ansicht codes: 10-72060 
 
 


