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Ropta State was al in de 18e eeuw een state met plantage en was in bezit van de 

Harlinger doopsgezinde families Fontein en Stinstra. De familie Fontein was ook eigenaar 

van buiten Salwerd, waar Roodbaard tussen 1828 en 1831 de aanleg verzorgde. Door 

vererving kwamen omstreeks 1823 de koopman Jan Sikkes IJssenbeek en zijn vrouw 

Antje Stinstra (1776-1828) in bezit van Ropta State. 

Roodbaard maakte in opdracht van het echtpaar een ontwerp voor het langgerekte perceel 

direct achter het huis. Enkele jaren later kreeg Roodbaard de opdracht tot de aanleg 

van de moestuin. Deze werd direct achter het park gesitueerd. De fraai uitgevoerde en 

gesigneerde presentatietekening uit 1832 is na de aanleg van de moestuin gemaakt, zoals 

duidelijk wordt in het opschrift: “De tegenwoordige aangelegde plaats in verband gesteld 

met de Nieuwe Aanleg daar agter”. De tekening had daardoor een esthetische functie. 

Roodbaard heeft zijn ontwerp uiterst gedetailleerd en in heldere kleuren weergegeven. 

ROPTASTATE



Presentatietekening

Het ontwerp bestaat uit twee delen; het park en de moestuin. In het parkdeel kunnen 

verschillende schaalniveaus herkend worden. In de directe omgeving rondom het huis 

heeft Roodbaard een kleinschalig patroon van diverse perkvormen ontworpen. Verder van 

het huis domineren de langgerekte, vloeiende lijnen. 

Binnen de moestuin hebben de langgerekte lijnen plaatsgemaakt voor bol- en 

boonvormige perken. Het parkgedeelte heeft overeenkomsten met bijvoorbeeld de overtuin 

van Lyndenstein (Beetsterzwaag). In beide ontwerpen is sprake van een beeldbepalende 

langgerekte waterpartij met een fraaie middenas waarin ook de brug is geplaatst. De 

uitgegraven aarde werd gebruikt voor de aanleg van reliëf, waardoor fraaie glooiende 

oeverwallen en een heuvel ontstonden. Het kenmerkende gebruik van hoogteverschillen 

(bol- en holvormig) bij de oeverwallen wordt benadrukt in de ongelijke brug, die op 

ongeveer een derde van de vijver geplaatst is. 

Op de heuvel plaatste Roodbaard een karakteristieke tuinkoepel, met vrij uitzicht over de 

vijver en op de vuurtoren van Harlingen. Eenzelfde koepel werd ook geplaatst in het park 

van Haersmastate in Buitenpost en in de tuin van De Ranitz in Groningen (deze bevindt 

zich thans in het Sterrebos). 

Het ontwerp van de moestuin laat een optimale combinatie van esthetiek en gebruiksfunctie 

zien. De ovale en boonvormige perken werden ingevuld met groentebedden en 

bessenstruiken. De combinatie van het nutsgebruik in de perken en de omringende 

beplanting met bomen is uniek en kenmerkend voor Roodbaard. Dit is bijvoorbeeld ook 

herkenbaar in de ontwerptekening van de boomgaard bij het Poptaslot in Marssum (1845). 

Ropta State is particulier bezit. De landschappelijke aanleg is nog zeer fraai aanwezig, 

waarbij er ook nieuwe invloeden van de huidige eigenaren zichtbaar zijn.


