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In 1842 kocht Jan Hendrik Vos van Rijswijk met financiële hulp van Dirk Hesselink, die 

vanaf 1839 Noordwijk bezat, de boerderij en gronden waar later Westerbroek werd 

gesticht. Kort daarna is ten zuidwesten van de boerderij een vijver aangelegd, waarvan 

de uitgegraven grond werd gebruikt om een heuvel bij de vijver op te werpen en op 

diverse plekken hoogteverschillen in de tuin aan te leggen. Op de heuvel werd een 

herenbehuizing gebouwd, dat door de heuvel aan de achterzijde een verdieping meer 

telde dan aan de voorzijde. Deze opbouw komt overeen met die van het verderop 

gelegen huis Oosterbroek. In 1882 kocht de van Oosterbroek afkomstige Wiardus Rengers 

Hora Siccama (de kleinzoon van Wiardus Hora Siccama) de herenbehuizing en gaf het de 

naam Westerbroek. 

WESTERBROEK



Impressie van de aanleg

De overlevering suggereert dat Roodbaard betrokken was bij de aanleg van Westerbroek. 

Ook de ruimtelijke kenmerken in de voortuin wijzen in Roodbaards richting. De 

landschappelijke stijl van de aanleg voor het huis komt hoofdzakelijk tot uiting in de 

combinatie van reliëf en water. Onregelmatige glooiingen worden met de vijverpartij 

gecombineerd. De vijverwal is in de omgeving van het huis enorm opgehoogd. Ook het 

stelsel van zichtlijnen speelt in de aanleg een belangrijke rol. Vanuit alle ramen van het 

huis zijn er afzonderlijke zichtlijnen ontwikkeld die wijzen in de richting van bijzondere 

elementen, zoals een verhoogde zitplaats of een grote solitaire boom. Daarnaast lijkt te 

zijn gewerkt vanuit een middenas. De aanwezigheid van deze ruimtelijke kwaliteiten, 

de ontwerpmethodiek en zijn betrokkenheid in de regio Eelde-Paterswolde wijzen in de 

richting van Roodbaard.


