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De borg Nienoord werd rond 1524 gesticht door Wigbold van Ewsum. Het nieuwe landgoed 

werd vernoemd naar de borg van zijn ouders te Middelstum, ‘Den Oord’. Nienoord 

betekent dan ook ‘Nieuw Oord’. In de achttiende eeuw kwam Nienoord via huwelijken 

met de Van Ewsums in handen van de graven Von Inn- und Kniphausen. Uit deze eeuw 

komen de toegangspoort en schelpengrot. Tot de omwenteling in 1795 genoten de heren 

van Nienoord het erfgrietmanschap van Vredewold. 

Haro Caspar von Inn- und Kniphausen (1777-1842) trouwde in 1802 met Susanna Elizabeth 

Alberda van Bijma van Bloemersma (1769-1836). Haar zus Anna Alberda trouwde in 1802 

met Edzard Willem Lewe van Nijenstein. In 1833 trouwde hun zoon Scato Ludolph Lewe 

van Nijenstein te Zuidbroek, waar de firma Wijbren Krijns en Co. uit Joure in maart en april 

1834 een schuit met bomen afleverde in opdracht van Roodbaard. 



Landgoed Nienoord op de kaart 1936

Haro Caspar en Susanna waren tussen 1795 en 1842 de eigenaar van Nienoord en lieten 

in 1802 een deel van de borg afbreken. Na 1842 werd ook het poortgebouw afgebroken. 

Nienoord was toen in handen van zoon Ferdinand Folef von Inn- und Kniphausen (1804-

1884). In 1850 verwoestte een brand de oranjerie en de bovenverdieping van het huis. 

Nienoord werd pas na Ferdinand’s dood in 1884 door zijn neef Johan Aemilius Abraham 

van Panhuys herbouwd. Het nieuwe huis kreeg de neoclassicistische stijl van zijn stadshuis 

in Groningen en Johan liet onder meer een hertenkamp bij de vijver aanleggen. 

Volgens overlevering is Roodbaard de ontwerper van de vroeg negentiende-eeuwse 

landschappelijke tuinaanleg. De vijver is voor het eerst op het Kadastraal Minuutplan 

(opgemaakt in 1827) zichtbaar en moet dus voor deze tijd zijn aangelegd. Uit de 

dagboeken van Krijns blijkt dat ‘De Heer van Nienoord’ in juli 1821 bij de kwekerij in Joure 

is langs geweest. In december 1821 werden vervolgens ‘vruchtboomen voor de Heer van 

Nienoord’ klaargemaakt, wat wijst op de aanleg van een boomgaard. Aangezien kwekerij 

Krijns in die tijd samenwerkte met Roodbaard voor onder andere de Prinsentuin, is het 

waarschijnlijk dat Roodbaard bij de tuinaanleg van Nienoord werd betrokken en ook de 

vijver in die periode is aangelegd. 

De vijver van Nienoord staat van oudsher in verbinding met een kanaalverbinding richting 

de Nien-oordse venen en het Leekstermeer. De slingerende vormen van de vijver en de 

nog altijd aanwezige glooiingen, wijzen richting Roodbaard. De vijver heeft grillige vormen 

en ligt voor de hoofdingang van Nienoord. Ten zuiden van de vijver ligt het hertenkamp dat 

aan het einde van de negentiende eeuw werd aangelegd, waardoor niet meer zichtbaar 

is hoe de oorspronke-lijke tuinaanleg rondom de vijver geweest is. Gerrit Vlaskamp was 

in deze tijd bij de uitbreiding van het park betrokken. Rond 1886 werd een (relatief kleine) 

bestelling beplanting geleverd. Van deze aanleg bestaat op de borg een Kaart der vaste 

goederen van den Hoog Wel Geb Heer Jhr Mr J.AE.A Van Panhuijs, voor zover gelegen in 

de gemeente Leek.


