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Naam:    Zandvoort/ Sandvoort

Type:    buitenplaats

Ontwerpjaar:   omstreeks 1807 

Uitgevoerd:   ja

Nog bestaand:   nee

Architect/bureau:  Roodbaard, L.P. (park) 1807 [hovenier]

Opdrachtgever:   Jan Ernst Willem van Gesseler en Hermanna Cornelia Keizer

Adres:    Winschoterdiep Haren

Archief:    GA 1448/1/2

 

Zandvoort is de eerste buitenplaats waarvan bekend is dat Lucas Pieters Roodbaard 

(1782-1851) er als hovenier werkzaam was. In 1807 woonde en werkte hij bij de familie 

Van Gesseler, jonkheer mr. Jan Ernst Willem van Gesseler (1767-1836), lid van de Provinciale 

Staten en zijn vrouw Hermanna Cornelia Keiser (1770-1840). Zandvoort lag aan de 

noordzijde van de het Winschoterdiep even buiten Groningen. Van Gesseler verkocht in 

1805 de borg Nijenstein te Zandeweer, die hij van zijn ouders had geërfd. 

Vanaf Zandvoort, dat vlakbij – een kwartier buiten – de stad Groningen lag, was zicht 

op het buiten Groenestein te Helpman. Het lag in de directe omgeving van Voorveld 

in Haren en de stadstuin van De Ranitz tegenover het Sterrebos in Groningen. Het 

Kadastraal Minuutplan (opgemaakt in 1828) toont Zandvoort als een buiten met twee 

grote gebouwen en drie kleine schuren of huisjes. Het buiten stond tussen 1800 en 1803 

verscheidene malen te huur aangeboden door kapitein Steinmetz. Zijn weduwe verkocht 

het buitengoed in 1810. In de advertentie staat Sandvoort omschreven als: 

ZANDVOORT



‘Een zeer aangename BUITENPLAATS, ZANDVOORD genaamd, gelegen aan de Trekvaard 

buiten het Kleine Poortje, ruim een kwartier van Groningen, zo door Mevrouw de Wedw. 

wylen den Heer Major Steinmetz in Eigedom wordt geposideerd, bestaande in een kapitale 

logeabele HEEREN BEHUIZINGE van vier vertrekken, benevens Keuken, Waschkamer, ruime 

Kelder, Stalling voor Paarden en Koeyen, Hoveniers Woning, een fraay Zomerhuis aan de 

weg, als mede zeer wel aangelegde, geëxtendeerde TUINEN daar in Broeybakken met 

Raams en een grote menigte exquifite Vrugtbomen, Alleeen, Boschjen en Vischvyvers, 

enz.’ 

Roodbaard woonde vermoedelijk in de hovenierswoning. Bijzonder is de omschrijving 

van de aantrekkelijke aanleg van de tuin. De broeibakken met ramen duiden er op dat er 

ook gewassen en planten werden gekweekt. De visvijvers komen we onder andere in de 

moestuin van Ropta State te Wijnaldum tegen. Ook de bijzondere vruchtbomen horen bij 

de aanleg van Roodbaard. Daarmee werd de tuin ook gebruikt als nutstuin. Het huis en 

de tuin zijn niet meer aanwezig.


