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In opdracht van Hendrik Jan Oosting (zoon van Jan Haak Oosting, eigenaar van De Eerste 

Steen) ontwierp Roodbaard een landschappelijke tuin bij de burgemeesterswoning aan 

de Vaart. Hiervan is de ontwerptekening bewaard gebleven. 

De ontwerptekening en de Kaart van Assen van C.F. Seidel uit 1825 geven blijk van een 

gefaseerde landschappelijke aanleg achter het Witte Huis. In het eerste deel van de 

ontwerptekening (gezien vanaf het huis) staan dunne potloodlijnen onder het ontwerp 

van Roodbaard. Deze potloodlijnen komen overeen met wat er op de kaart van Seidel 

is afgebeeld. Op deze kaart is achter het Witte Huis slechts een kleine landschappelijke 

tuin getekend, die nog geen derde omvat van het uiteindelijke ontwerp. Vermoedelijk 

vormen deze potloodlijnen een vroege landschappelijke aanleg. Dit komt overeen met 

betalingslijsten van bomen en planten uit het familiearchief uit de periode 1816-1819. 

HET WITTE HUIS



Kaart van de Stad Assen, Seidel, 1825 Presentatietekening

Het Kadastraal Minuutplan toont het perceel dat overeenkomt met Roodbaards ontwerp. 

In tijd kunnen we deze ontwikkeling dus na 1825 plaatsen. Het is dan ook opmerkelijk 

dat op het Kadastraal Minuutplan vermeld staat dat de kaart in 1817 is opgemaakt. 

Vermoedelijk betreft het een herziening die niet gedateerd is. Hendrik Jan Oosting werd in 

1831 burgemeester van Assen (een functie die hij tot 1856 uitoefende), wellicht vormde dit 

de aanleiding tot de uitbreiding van de landschappelijke aanleg. 

De langgerekte aanleg kent een gecentreerd padenstelsel dat slingert om een dubbele 

rij van perken. De perken tussen de paden hebben verschillende vormen en functies 

gekregen. In delen van de tuin werden vermoedelijk groenten of fruitsoorten geplant. 

Het ontwerp kent een variatie in licht en donker; de flanken werden bebost, terwijl de 

middenpartij en met name de middenas grotendeels open bleef. De landschappelijke 

aanleg is helaas niet bewaard gebleven.


