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PRINSENTUIN

Naam:    Prinsentuin

Type:    bolwerk

Ontwerpjaar:   1820/1842

Uitgevoerd:   ja

Nog bestaand:   ja/2012

Architect/bureau:  Roodbaard, L.P. 1820; Roodbaard, L.P. 1842

Opdrachtgever:   Stadsbestuur Leeuwarden

Adres:    Groeneweg Leeuwarden

Archief:    HCL/D70;HCL/D85;HCL 9/6021

Literatuur:   2; 16; 24; 31; 41; 43; 49; 52; 57; 72; 79; 80; 82; 85; 89; 

   105; 113; 115; 116; 118; 124; 136; 137; 156

Binnen de wallen van de verdedigingslinie uit 1400 werd in 1648 in opdracht van prins 

Willem Frederik van Nassau op de Doeledwinger de Prinsentuin aangelegd door Doecke 

Hemmema. In 1731 werd J.H. Knoop gevraagd om de tuinen van de Marienburg en de 

Doeledwinger (Prinsentuin) te ontwerpen. In 1819 schonk koning Willem I de Prinsentuin 

aan de stad Leeuwarden. Hij verbond hieraan de voorwaarde dat het park een wandelpark 

voor haar inwoners moest worden: “(…) dat de gezegde tuin bij voortduring in stand 

gehouden worde en ook op den bestaanden voet tot wandelplaats voor de ingezetenen 

bestemd blijve”. (Koninklijk Besluit, 21 mei 1819). Het park was hier niet op berekend en 

diende aangepast te worden. Het stadsbestuur schreef een prijsvraag voor deze opdracht 

uit. Zowel Roodbaard als vader en zoon De Vries uit Weesp zonden een ontwerp in. 

Het is opvallend dat Zocher jr. niet aan deze prijsvraag meedeed, terwijl hij dankzij 

familierelaties wel bekend was in Leeuwarden. Het stadsbestuur koos voor het ontwerp 

van Roodbaard – toen nog woonachtig in Groningen. Nadat het ontwerp was uitgevoerd, 

kreeg hij ook de opdracht voor het vergraven en aanpassen van de dwingers in het 

omliggende gebied. 



Omstreeks 1842, op het moment dat al een groot deel van het omliggende gebied 

was vergraven, kreeg Roodbaard de opdracht tot het aanpassen en verbinden van de 

Prinsentuin met de omliggende omgeving. Van beide opdrachten zijn beschrijvingen, 

besluiten en ontwerptekeningen bewaard gebleven. 

De presentatietekening uit 1820 is de tot op heden vroegst bekende ontwerptekening 

van Roodbaard. Het ontwerp is getekend op een voorgedrukte ondergrond, die ook 

beschikbaar was voor vader en zoon De Vries. Het ontwerp uit 1820 laat nog een 

eenvoudige landschappelijke stijl zien. De dubbele bomenrij van het bastion is in de 

geometrische vormentaal nog herkenbaar. Opvallend zijn de vrij gelijkmatige slingerende 

vormen, zoals de perkvormen langs het bastion. Het centrale element in de aanleg wordt 

gevormd door de grote waterpartij. Het verloop van de paden en zichtlijnen benadrukken 

dit. Vanuit het zomerhuis (in de punt van het bastion) was vrij zicht over de vijver. In 

dit ontwerp is ook de perspectiefwerking van de middenas gebruikt als ontwerpmiddel. 

Vanuit het zomerhuis kan deze as getrokken worden, die langs de punt van de brug naar 

de rand van het park loopt. 

In het ontwerp uit 1842 is nog maar weinig te herkennen van de aanleg uit 1820. Het grote 

aantal grillig vormgegeven perken en de aangepaste vijverpartij vormen nu een vloeiend 

onderdeel van het vergraven bastion. Ook de oriëntatie in het park werd gewijzigd. 

Roodbaard veranderde de enigszins naar binnen gerichte wereld uit 1820 in een frivool 

vormgegeven groene ruimte, gericht op de omliggende omgeving. In de tekening komt dit 

op diverse plaatsen tot uiting in een concentratie van vistalijnen. 



Presentatietekening 1820

Ontwerpschets 1842Koepel in de Prinsentuin, omstreeks 1845

Het ontwerp uit 1842 is een uitbreiding ten opzichte van het ontwerp uit 1820. Zowel 

het Tournooiveld als de Oldehoofsterdwinger zijn in het geheel opgenomen. Met de 

aanleg van het Tournooiveld diende de Prinsentuin ook als overtuin van de Princessenhof. 

Hiervandaan ontstond een prachtig zicht op het glooiende reliëf waardoor het park wordt 

gekenmerkt. Het park vormt nog altijd een belangrijke openbare groene ruimte in het 

centrum van Leeuwarden. De oorspronkelijke aanleg is nog in grote lijnen aanwezig maar 

de randbebouwing is in de tweede helft van de twintigste eeuw diverse keren aangepast. 

In 1967 werd hier de Provinciale Bibliotheek Leeuwarden, naar ontwerp van P.H. Tauber, 

geopend, in 1976 gevolgd door het Rijksarchiefgebouw van dezelfde architect, waar thans 

(2012) Tresoar zijn onderkomen heeft.


