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Omstreeks de tweede helft van de achttiende eeuw kwam de Rinsma State in het bezit 

van de familie Van Sytzama, die het tot 1886 in eigendom hield. Uit een verkoopakte 

aan het begin van de achttiende eeuw komt het beeld van een formele tuinaanleg naar 

voren. Het geheel was door singels omgeven en werd omsloten door heggen, waartussen 

perken ontstonden. Het Kadastraal Minuutplan (opgemaakt in 1820) toont eveneens een 

formele indeling. 

De tuin werd in de negentiende eeuw heringericht tot een landschappelijke aanleg. 

Hiervan is geen ontwerp-tekening bekend. Het vermoeden dat Roodbaard betrokken was 

bij de aanleg is op diverse redenen gebaseerd. De landschappelijke parkaanleg kan 

omstreeks 1843 gedateerd worden. De eigenaar Douwe Jan Vincent baron van Sytzama 

liet op dat moment zijn huis verbouwen. Douwe Jan Vincent was de zoon van Johanna 

Lewe van Aduard, voor wie Roodbaard ook in 1843 op Toutenburg werkzaam was. 

RINSMA STATE



Op basis van historisch beeld- en kaartmateriaal zijn enkele kenmerken herkenbaar die 

invloeden van Roodbaard doen vermoeden. De negentiende-eeuwse landschappelijke 

aanleg was zowel een herinrichting als een uitbreiding van de bestaande aanleg. Het 

formele grachtenstelsel werd vergaven tot twee van elkaar gescheiden waterpartijen 

met de kenmerkende slingerende vormentaal. Ook de toepassing van verschillende 

schaalniveaus binnen een ontwerp is een terugkerende kenmerk. In het ontwerp van 

Rinsma State worden de kleinschalige perken geflankeerd door langgerekte slingerende 

paden. 

In opdracht van Dirk Scheringa is in 2003 de tuin rondom het huis gescheiden van het 

parkbos door middel van een vijverpartij en hekwerken. Het parkbos is aan de westzijde 

uitgebreid als wandelbos voor het dorp.
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