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Stania State kwam in 1821 in het bezit van Jan Hendrik van Boelens en Christina 

Medendorp. Jan Hendrik Boelens was de neef van Ambrosius van Boelens (Slot Boelens 

Olterterp). Vrijwel direct nadat ze de state in gebruik namen, gaven ze Roodbaard de 

opdracht tot de herinrichting van de bestaande formele aanleg (ontwerp J.H. Knoop). 

Hiervan getuigen twee ontwerptekeningen van het voorpark en van het achterpark. 

Ook A.J. van der Aa spreekt van een plaats die op Engelsche wijze en zeer schoon omstreeks 

1822 door Roodbaard is aangelegd. In 1834 werd Stania State te koop aangeboden onder 

de naam Reinstein. Theodorus Marius Theresius Looxma en Berendina Johanna Willinge 

kochten op 14 januari 1834 de state voor een bedrag van 28.000 gulden. Berendina is de 

dochter van Jan Hendrik Willinge uit Assen (1772-1813), van wie Pieter Harms Roodbaard 

tot 1813 een keuterhuisje in Assen huurde. 



Vrijwel direct na de aankoop gaf Looxma Roodbaard de opdracht om het voor- en 

achterpark met elkaar te vinden. Ook hiervan is een ontwerptekening bekend. In het 

ontwerp van het voorpark speelt het stelsel van paden gecombineerd met de slingerende 

vijverpartij een belangrijke rol. Op markante plekken zijn solitaire bomen en bouwwerken 

geplaatst, waaraan zichtlijnen gekoppeld zijn. Dit geheel van vijver en paden is centraal in 

de aanleg gesitueerd. Ook de middenas is als ontwerpmethode gebruikt. Deze middenas 

loopt vanuit het huis over het water langs de brug en langs de berg waar een koepel heeft 

gestaan naar de ingang van het park. 

Het geheel heeft een slingerend karakter dat langs beide zijden wordt versterkt door 

middel van de aanwezigheid van ovalen en boonvormige perken. De grond die met 

het graven van de vijverpartij vrijkwam, werd gebruikt voor het opwerpen van heuvels 

en het creëren van glooiende oeverranden. Dit heeft geresulteerd in indrukwekkende 

hoogteverschillen binnen de aanleg. In de ontwerptekening van de achtertuin domineert 

de grote open ruimte van het schapenkamp. Deze weide is omsloten door een stroompje 

dat uitmondt in een vijverpartij. 

Zowel de weide als de vijverpartij zijn voorzien van een grillige vormentaal. De diepe 

inhammen bij de vijverpartij resulteren in uitkijkpunten over het water. In de vijver zijn 

eilandjes gecreëerd. Terwijl de voortuin een relatief open karakter heeft, is de achtertuin 

dicht bebost. Met uitzondering van het schapenkamp en de vijverpartij is bos geplant. Het 

grachtenstelsel rondom het huis heeft in beide tekeningen de geometrische vormentaal 

behouden. 

Het ontwerp van 1834 toont enkele verschillen ten opzichte van de twee afzonderlijke 

ontwerpen. De verbinding tussen voor- en achtertuin is tot stand gekomen doordat de 

twee vijverpartijen met elkaar verbonden zijn. Het grachtenstelsel rondom het huis werd 

hiervoor vergraven. Hierdoor heeft het park een diagonaal karakter gekregen. De loop 

van de vijver en paden is op diverse plaatsen gewijzigd. Tevens zijn op kleinere schaal in 

de voortuin perken gewijzigd. In de achtertuin is het schapenkamp verdwenen. In deze 

voor-malige open ruimte zijn diverse perken gerealiseerd. Ook het stroompje rondom het 

schapenkamp is verdwenen. 



Ontwerptekening voortuin 1821 Ontwerptekening achtertuin 1821

Ontwerptekening geheel 1834

Dit kan betekenen dat in de aanleg van omstreeks 1821 het stroompje niet uitgevoerd is. 

De vijver is namelijk wel een op een overgenomen van het eerdere ontwerp, maar eindigt 

op de plaats van de brug. In plaats van het stroompje is aan de linkerzijde van de aanleg 

een kleine vijver toegevoegd en ook de eivormige vijver aan het einde van het park is 

vergraven. 

Opvallend is de aanwezigheid van de vele bouwwerken. Er zijn verschillende bruggen 

(waaronder een driepuntsbrug en een kettingbrug), een grot, een tuinhuis en een prieel 

op een heuvel te onderscheiden. De bouwwerken beantwoorden niet alleen aan de 

ogenschijnlijke behoefte van de eigenaar, maar zijn ook als een ontwerpmiddel binnen de 

aanleg gebruikt. Ze spelen een belangrijke rol in het verloop van de paden en zichtlijnen. 

Stania State is in eigendom van Staatsbosbeheer. Met name het voorpark heeft nog altijd 

een uniek beeld van het reliëf-gebruik en de perspectiefwerking die zo kenmerkend zijn.


