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De geschiedenis van Oosterbroek gaat terug op de zestiende eeuw. In 1781 kocht de 

advocaat Tonco Modderman Oosterbroek voor 30.000 gulden. Hij liet omstreeks 1794 het 

park in formele stijl aanpassen. Er werden onder meer een sterrenbos, een moestuin, een 

beukenbos en diverse zichtlijnen aangelegd. In 1814 kwam het landgoed via vererving 

in handen van zijn dochter Anna Maria Modderman en haar echtgenoot Wiardus Hora 

Siccama. In 1836 lieten zij het huis en grote delen van het park slopen en opnieuw 

inrichten. 

Het nieuwe huis werd een stuk westelijker op hoger gelegen, droge grond opgebouwd. 

Het formele park werd aangepast aan de landschappelijke stijl. Dankzij een kopie van 

L.A. Springer is het ontwerp van Roodbaard hiervan bekend gebleven. Wellicht dankte 

Roodbaard zijn opdracht aan het feit dat hij al bekend was in de nabije omgeving en bij 

de familie Hora Siccama. 

OOSTERBROEK



Ontwerptekening van het park Oosterbroek, 
getekend door LA Springer naar het voorbeeld 
van Roodbaard (ongedateerd)

Zoals de kopie van Springer duidelijk maakt, wijzigde Roodbaard de geometrische 

vormentaal in een meer vloeiende variant. De driehoekige vijver werd vergraven tot een 

langwerpige slingerende waterpartij. Tussen de paden en de vijveroevers projecteerde 

Roodbaard langwerpige bloemperken en heestergroepen. Slingerende paden werden 

vanuit het huis naar de voet en naar de top van de westelijk gelegen heuvel geleid. Deze 

heuvel was vermoedelijk een overblijfsel uit de achttiende-eeuwse aanleg. 

Op de kopie van Springer zijn behalve de slingerpaden ook ovalen en bolvormige perken 

zichtbaar. In het ontwerp van Roodbaard zijn kenmerken van de vroegere formele aanleg 

terug te zien; waarschijnlijk heeft hij de voormalige middenas als ontwerpmiddel gebruikt. 

Vanuit het huis is een middenlijn te trekken, die de aanleg in twee helften opdeelt. De 

vijverpartij vormt hierbinnen het centrale punt.


