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TOUTENBURG

Naam:    Toutenburg

Type:    buitenplaats

Ontwerpjaar:   1843

Uitgevoerd:   ja

Nog bestaand:   nee

Architect/bureau:  Roodbaard, L.P. 

Opdrachtgever:   Johanna Lewe van Aduard (weduwe van Johannes Galenus 

   baron van Sytzama)

Adres:    Zwartewegsend 2 Tytsjerk

Archief:    Tresoar/348-6375

Literatuur:   68; 141; 152; 169; 174

 

De geschiedenis van het buiten Toutenburg heeft raakvlakken met Vijversburg. Vijversburg 

werd in de vroege zeventiende eeuw aangelegd binnen het terrein van Toutenburg, 

van waaruit het ontwikkelde tot een zeer voornaam buiten. Het buiten Toutenburg bleef 

daarentegen relatief bescheiden in omvang. In een verkoopakte uit 1813 werd het buiten – 

dat onder meer bestond uit verscheidene kamers, stallen, een zomerhuis, vruchtbomen, een 

plantage en een stukje weiland – voor een som van 5555 gulden te koop aangeboden. In 

1839 werd het buiten opnieuw te koop aangeboden. Johanna Lewe van Aduard (weduwe 

van Johannes Galenus baron van Sytzama) werd de nieuwe eigenaar van het buiten. 

Uit een orderbeschrijving van de firma Wijbren Krijns en Co. uit Joure kan Roodbaards 

betrokkenheid bij het buiten worden aangetoond. In 1843 leverden zij een ‘vragtje boomen’ 

in opdracht van Roodbaard. Wat zijn exacte invloed op de aanleg was, is vanwege het 

ontbreken van ontwerptekeningen en betalingen onbekend. In 1855 – na het overlijden 

van Johanna Lewe van Aduard – werd het buiten op afbraak gekocht door Nicolaas Ypeij 

(eigenaar van Vijversburg), en het terrein toegevoegd aan Vijversburg.



Historie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean tempus molestie magna, sit 

amet ornare nulla pulvinar condimentum. Curabitur tempus tincidunt dolor, non adipiscing 

quam tincidunt eget. Nunc eu orci tortor. Donec quis enim ante, venenatis blandit quam. 

Cras porttitor convallis vehicula. Nunc pulvinar orci vel nibh posuere interdum. Nulla in 

eros at nulla sollicitudin mattis. Morbi sagittis, mauris adipiscing sagittis mollis, nulla nisi 

pretium orci, sit amet pellentesque est risus ac lorem.

Nam mattis condimentum mi, et placerat ante condimentum at. Mauris vitae nibh lorem. 

Cras facilisis fringilla neque, in pretium odio tempor quis. Duis luctus, felis ac porttitor 

condimentum, elit lectus porta purus, at iaculis dui arcu vitae neque. Ut porttitor vulputate 

placerat. In hac habitasse platea dictumst. Sed sed orci nunc. In hac habitasse platea 

dictumst. Quisque eleifend pulvinar erat at rhoncus. In purus augue, pulvinar sit amet 

elementum in, rhoncus ut arcu. Fusce auctor neque eget nunc auctor lacinia. Vestibulum 

aliquam elementum leo quis pretium. Proin fringilla, neque ac venenatis fermentum, 

neque nisi aliquam neque, at condimentum massa nulla a purus.



Beschrijving tekening

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean tempus molestie magna, sit 

amet ornare nulla pulvinar condimentum. Curabitur tempus tincidunt dolor, non adipiscing 

quam tincidunt eget. Nunc eu orci tortor. Donec quis enim ante, venenatis blandit quam. 

Cras porttitor convallis vehicula. Nunc pulvinar orci vel nibh posuere interdum. Nulla in 

eros at nulla sollicitudin mattis. Morbi sagittis, mauris adipiscing sagittis mollis, nulla nisi 

pretium orci, sit amet pellentesque est risus ac lorem.

Nam mattis condimentum mi, et placerat ante condimentum at. Mauris vitae nibh lorem. 

Cras facilisis fringilla neque, in pretium odio tempor quis. Duis luctus, felis ac porttitor 

condimentum, elit lectus porta purus, at iaculis dui arcu vitae neque. Ut porttitor vulputate 

placerat. In hac habitasse platea dictumst. Sed sed orci nunc. In hac habitasse platea 

dictumst. Quisque eleifend pulvinar erat at rhoncus. In purus augue, pulvinar sit amet 

elementum in, rhoncus ut arcu. Fusce auctor neque eget nunc auctor lacinia. Vestibulum 

aliquam elementum leo quis pretium. Proin fringilla, neque ac venenatis fermentum, 

neque nisi aliquam neque, at condimentum massa nulla a purus.

Interpretatie aanleg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean tempus molestie magna, sit 

amet ornare nulla pulvinar condimentum. Curabitur tempus tincidunt dolor, non adipiscing 

quam tincidunt eget. Nunc eu orci tortor. Donec quis enim ante, venenatis blandit quam. 

Cras porttitor convallis vehicula. Nunc pulvinar orci vel nibh posuere interdum. Nulla in 

eros at nulla sollicitudin mattis. Morbi sagittis, mauris adipiscing sagittis mollis, nulla nisi 

pretium orci, sit amet pellentesque est risus ac lorem.

Nam mattis condimentum mi, et placerat ante condimentum at. Mauris vitae nibh lorem. 

Cras facilisis fringilla neque, in pretium odio tempor quis. Duis luctus, felis ac porttitor 

condimentum, elit lectus porta purus, at iaculis dui arcu vitae neque. Ut porttitor vulputate 

placerat. In hac habitasse platea dictumst. Sed sed orci nunc. In hac habitasse platea 

dictumst. Quisque eleifend pulvinar erat at rhoncus. In purus augue, pulvinar sit amet 

elementum in, rhoncus ut arcu. 


