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Harlingen was tot in de negentiende eeuw omringd met een grachtenstelsel en aarden 

wallen. Dit grachtenstelsel stond in verbinding met de Waddenzee. Op de dwingers waren 

stadspoorten gebouwd, die zorgden voor een verbinding met het omliggende land. 

Omstreeks halverwege de negentiende eeuw vonden binnen dit systeem veranderingen 

plaats. De behoefte aan openbare wandelplaatsen werd in deze periode steeds groter. 

Tegelijkertijd werd het belang van de dwingers – dankzij technische, innovatieve en sociaal 

maatschappelijke veranderingen – steeds kleiner. Het besluit van het stadsbestuur van 

Harlingen om over te gaan tot vergraving van de dwinger kan echter in eerste instantie 

verklaard worden vanuit werkverschaffing. Door deze ingreep kon een deel van de arme 

bevolking voorzien worden van werk en daardoor van eten. 
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Roodbaard kreeg de opdracht voor de aanleg van een wandelpark op de plaats van 

de Franekerpoort (de noordoostelijk gelegen dwinger). In deze tijd werkte hij ook in 

Leeuwarden aan de herinrichting van de Prinsentuin. Helaas is er geen tekening van 

de Franekerpoort bewaard gebleven. Uit het gemeentearchief is wel een betaling aan 

Roodbaard bekend. Zo ontving hij in 1843 voor de tekening en de reiskosten 25 gulden. 

Aan de hand van historisch beeld- en kaartmateriaal kan een beeld worden gevormd 

van de aanleg. Het terrein was slechts beperkt van oppervlak. Hoewel Roodbaard de 

contouren van de dwinger gedeeltelijk heeft vergraven, is  de kenmerkende punt nog 

altijd herkenbaar. Het ontwerp heeft een kleinschalige maatvoering, waarbinnen een 

wisselwerking tussen perken en paden plaatsvindt. Roodbaard gebruikte de beplanting 

om een binnenwereld te creëren. Door een stelsel van zichtlijnen ontstonden er echter ook 

openingen naar de buitenwereld. In 2008 zijn de paden van de Engelse tuin opnieuw 

aangelegd zonder gebruik te maken van het karakteristieke slingerende padenverloop.


