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Naam:    Poptaslot (Heringastate)

Type:    buitenplaats

Ontwerpjaar:   1840/1845

Uitgevoerd:   ja/nee

Nog bestaand:   nee

Architect/bureau:  Roodbaard, L.P. (park) 1840; 

   Roodbaard, L.P. (park) 1845

Opdrachtgever:   College van voogden van het Poptagasthuis

Adres:    Slotleane 1 9034HM Marssum

Archief:    Tresoar/131; Tresoar/131-770; Tresoar/131-132; Tresoar/131-86; 

   Tresoar/131-87; Tresoar/131-88; Particulier archief

Literatuur:   2; 24; 76; 103; 105; 109; 113; 134; 136; 137

 

Door aankoop in 1687 werd Henricus Popta eigenaar van de Heringastate in Marssum. 

Bij deze state stichtte hij in 1711 het naast gelegen vrouwengasthuis; het Popta Gasthuis. 

Bij zijn overlijden in 1712 verzekerde hij het behoud van de state en het gasthuis door de 

oprichting van de Stichting van het Popta Gasthuis. Vanaf 1712 tot op heden wordt de 

stichting beheerd door vier voogden. 

Rond 1839 was Jan Hendrik van Boelens een van de voogden van het Poptaslot. Hij 

was een belangrijke opdrachtgever voor Roodbaard, zowel op Stania State in 1821, als in 

de periode van 1840 tot 1850 als burgemeester van Leeuwarden (Tournooiveld 1841, 2e 

ontwerp Prinsentuin 1842, Oldehoofdsterdwinger 1842 en de Verlaatsdwinger 1846). 

POPTASLOT



Schetsontwerp overtuin

principeschets slottuin

Roodbaard maakte twee ontwerptekeningen, zowel voor de tuin bij het gasthuis als voor 

de overtuin. De gesigneerde tekening voor de tuin bij het gasthuis is een eenvoudige 

ontwerpschets, zonder enige vorm van detaillering. Er is een wisselwerking tussen de bol- 

en ovaalvormige perken en het padenstelsel. De ligging en vormgeving van de perken 

en paden zijn aangepast op het bijzondere driehoekige perceel, wat resulteert in een 

diagonale oriëntatie. 

In het ontwerp voor de overtuin is eveneens gebruik gemaakt van het samenspel tussen 

paden en de bol- en ovaalvormige perken. Zowel de vormgeving als de invulling van de 

perken kennen een grote variatie. Het beplantingschema van de bomen in de perken komt 

overeen met de wijze waarop bij-voorbeeld de moestuin van Roptastate te Wijnaldum 

werd ingericht. Langs de perken zorgen de paden voor een ontsluiting en een routing. Een 

deel van de bestaande formele gracht is tot een slingerende arm vormgegeven, waardoor 

er een verbinding met de overige gronden tot stand komt. Het ontwerp voor de overtuin is 

slechts ten dele uitgevoerd, de gracht is niet vergraven.


