
Kadastraal minuutplan 1811 - 1832

Topografische Militaire Kaart 1903

Topografische Militaire Kaart 1852

Naam:    Vennebroek

Type:    buitenplaats

Ontwerpjaar:   1814/1848

Uitgevoerd:   ja

Nog bestaand:   ja/2012 [gedeeltelijk]

Architect:   Roodbaard, L.P. [vermoedelijk]

Opdrachtgever:   Gijsbertus Lambertus Gasinjet / 

   Johan Hendrik Hooft van Iddekinge

Adres:    Hoofdweg Paterswolde

Literatuur:   14, 21, 22

De geschiedenis van Vennebroek gaat terug op de eerste helft van de zeventiende eeuw. 

Via diverse eigenaren kwam het buiten in 1798 in handen van Teunis Izaaks Hulshoff en 

Grietje Hesselink, die tussen 1795-1798 eigenaren waren van het nabijgelegen landgoed 

De Braak. Twee jaar na zijn overlijden lieten de erfgenamen van Hulshoff in 1819 zijn bezit 

veilen; Gijsbertus Lambertus Gasinjet (1789-1858) kocht het huis Vennebroek en had het 

tot 1847 in bezit. Hij verkocht Vennebroek in 1848 aan een burgemeester van de stad 

Groningen, Johan Hendrik Hooft van Iddekinge (1800-1881) die het huis liet afbreken en 

opnieuw opbouwen. Hij overleed in 1881 op Vennebroek.

Het park bij Vennebroek heeft diverse verschijningsvormen gehad. Op de Franse 

Militaire Kaart van 1811-1813 is nog een formeel park zichtbaar met rechte lanen en 

een ronde vijver. Het Kadastraal Minuutplan (opgemaakt in 1818) toont al een vroege 

landschappelijke aanleg. Hoewel het terrein om het huis nog omgracht wordt door een 

formeel grachtenstelsel, zijn er al twee slingerende vijverpartijen zichtbaar. 
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Zicht op Vennebroek

Impressie van de aanleg

Op de Topografische Militaire Kaart van 1852 is zichtbaar dat inmiddels het grachtenstelsel 

gedeeltelijk vergraven en gedempt is. Ook de vijverpartij in het verlengde van het huis is 

vergraven. In deze vijver is een eilandje toegevoegd, waarop een eik en rododendrons 

staan. De vijver wordt omgeven door smalle bosstroken en enkele monumentale eiken 

en beuken. 

Uit de cartografische analyse blijkt dat de landschappelijke aanleg in meerdere fasen 

gewijzigd is. Tussen 1813 en 1818 is een eerste aanzet gedaan. De tweede landschappelijke 

aanleg wordt rond 1848 gedateerd.

Vermoedelijk was Roodbaard in een of beide fases betrokken bij de aanleg. De ruimtelijke 

kwaliteiten van met name de vijverpartijen duiden op de hand van Roodbaard, bovendien 

ligt de aanleg op een steenworp van Vennebroek en Noordwijk. 


