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OP D RAC H TG EVERS & O P D RACHTEN
Als tuinarchitect leefde Roodbaard in een bijzondere tijd. Het was de tijd waarin het buitenleven
hoogtij vierde en waarin eveneens het besef van de noodzaak van openbare groene ruimtes in de
stedelijke omgeving opkwam. Dit zien we terug in Roodbaards opdrachtgevers en opdrachten. Een
belangrijke groep opdrachtgevers werd nog altijd gevormd door de adel en notabellen, maar daar
kwamen ook stadsbesturen en dus openbare opdrachten bij.
Het buitenleven
Aan het einde van de achttiende eeuw was het landleven onder de voorname burgerij zeer populair
geworden. De adel had vaak al eeuwenlang bezittingen in het buitengebied, de nieuw geworden
rijken en notabelen kochten in de achttiende eeuw ook buitens aan. Het gevolg was dat op het
platteland behalve een boerencultuur ook een burgerlijke cultuur met de aristocratische levensstijl
mengde.
De populariteit van het buitenleven zorgde voor een groei van buitenplaatsen, zowel in aantallen als
in omvang. Deze toename is te verklaren door het feit dat buitens steeds meer een belichaming van
de status vormde. Door de groei in omvang konden tuin- of landschapsarchitecten op veel grotere
schaal werken dan hun voorgangers.
De tuinarchitecten werkten ook in een andere stijl. De algemene smaak was in deze periode
veranderd. De landschappelijke stijl - die al bekend was uit Engeland - kreeg steeds meer
waardering en bekendheid in Nederland. Bestaande buitens werden gewijzigd: de geometrische
aanleggen maakten plaats voor de landschappelijke stijl. Met dit nieuwe landschapsideaal werd
de buitenplaats in zijn omgeving opgenomen. We zien in deze tijd dat ook productiegronden als
totaalkunstwerk in de natuurlijke aanleg werden opgenomen. In de ontwerpen van Roodbaard
herkennen we dit aspect. Ook hij combineerde de nutsgronden met het esthetische.
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Opdrachtgevers
Een groot deel van de tuinen en parken van Roodbaard zijn in te passen in deze ontwikkeling.
Roodbaard kreeg vanaf 1819 veel opdrachten van adellijke families of notabelen - woonachtig in
het buitengebied - om formele tuinen aan te passen aan de landschappelijke stijl. Deze nieuwe
landschappelijke stijl ging gepaard met een nieuwe blik op het landschap en de beleving van
het landschap. De wandeling werd een belangrijk onderdeel. Dit biedt een verklaring voor de
belangrijke positie van de kronkelige padenstelsels in de ontwerpen van Roodbaard.
Behalve opdrachten in het buitengebied, kreeg Roodbaard ook opdrachten in de stedelijke omgeving.
In Assen en Leeuwarden ontwierp Roodbaard stadstuinen voor regenten en notabelen, waaronder
de families Oosting, Bieruma–Oosting, en van Lier. Deze stadstuinen - met name in Leeuwarden
gelegen - hadden een beperkter oppervlak in vergelijking met de tuinen uit het buitengebied.
De opdrachtgevers van Roodbaard waren afkomstig uit de gegoede laag van de bevolking. Er werd
in deze laag van de bevolking veel waarde gehecht aan een correcte landschappelijke smaak,
deze was even belangrijk als de juiste muzikale of literaire smaak.
Stadsbesturen als opdrachtgevers
In de periode waarin Roodbaard werkzaam was, kwam ook een andere groep opdrachtgevers
op. Dit was namelijk de periode waarin de eerste openbaar groene parken in steden werden
aangelegd. De steden waren in deze tijd overbevolkt. Dit leidde tot verschillende problemen; van
geluidsoverlast tot de uitbraak van ziekten en epidemieën. In heel West-Europa groeide het besef
van de noodzakelijkheid van openbaar groen in deze dichtbevolkte steden.
De eerste publieke groene ruimtes in steden waren privétuinen die openbaar werden, zoals de
Prinsentuin in Leeuwarden. Al vrij snel volgden echter ook de opdrachten tot de aanleg van openbare
parken. Binnen deze parken vormde de wandeling een belangrijk onderdeel.
De aanwezigheid van een openbare groene aanleg kon de status van een stad of dorp vergroten.
Dit zien we bijvoorbeeld in de achttiende eeuw al in Assen, met de verfraaiing van het Asserbos.
Met de aanleg van het Sterrenbos wenste de Asser regenten het dorp aantrekkelijk te maken voor
de vestiging van voorname families van buitenaf.
Dergelijke opdrachten waren tot aan de negentiende eeuw vrijwel ongekend. Het was niet
gebruikelijk om algemene middelen aan opdrachten te besteden, die een andere functie hadden
dan het beschermen van de stad. Bovendien moest voor de aanleg van parken ook algemene
gronden opgeofferd worden.
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We zien in de vroege negentiende eeuw dat de eerste parken hoofdzakelijk aangelegd werden
op “restplekken” waarvan de oorspronkelijke functie kwam te vervallen. Dit zijn bijvoorbeeld de
voormalige vestingwerken, zoals in Leeuwarden en Harlingen. Hier kreeg Roodbaard van de
betreffende stadsbesturen de opdracht om op deze vrijgekomen plekken groene wandelparken
aan te leggen.
Behalve wandelparken kreeg Roodbaard van het stadsbestuur Leeuwarden ook de opdracht voor
het aanleggen van nieuwe voorzieningen. In 1826 kreeg hij de opdracht tot het aanleggen van een
stadsverswatervijver. Dit was een nieuwe voorziening, die voortkwam uit de groeiende behoefte
naar drinkwater. Roodbaard paste de omgeving rondom de vijver aan in de landschappelijke stijl,
waardoor hij het functionele met het esthetische combineerde. Enkele jaren later kreeg hij de opdracht
voor het ontwerpen van de Algemene Begraafplaats, op een nieuwe, buiten de stad gelegen plaats.
Ook hier combineerde hij de functionele eisen met het esthetische op een dusdanige wijze dat het
gebied ook als wandelgebied gebruikt kon worden.
De opdrachten voor openbare parken verschilden in zoverre van privé parken dat deze gebieden
ingericht dienden te zijn voor een groter publiek. Dit betekent dat de routing, en in- en uitgang een
belangrijkere rol speelden. Ook in de percelen kunnen we verschillen herkennen. De eerste openbare
parken werden vaak aangelegd op gronden waarvan de oorspronkelijke functie was vervallen. Van
een logisch verloop, zoals tussen de woning en het omliggende park bij een buitenplaats, was
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niet zonder meer sprake. Met name de gronden van de bolwerken hebben een afwijkend perceel.

Stadsverswatervijver

