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Naam:    Trommiushof

Type:    tuin 

Ontwerpjaar:   na 1819

Uitgevoerd:   ja

Nog bestaand:   nee

Architect/bureau:  Roodbaard, L.P. [vermoedelijk]

Opdrachtgever:   Tiddo Folmer en Trijntje Louwes

Adres:    Turfsingel Groningen

Archief:    GA/1701; GA/1536;7751

In 1819 kwam de vermogende handelaar Tiddo Folmers (1766-1840) dankzij zijn huwelijk 

met Saske Harmens Ebbens in het bezit van het Trommiushuis aan de Turfsingel in 

Groningen. Dit huis bleef vanaf 1819 vier generaties lang in het bezit van de familie 

Folmers, waarna het in 1904 werd afgebroken. 

Van de tuin bij het huis is een ongedateerde en ongesigneerde ontwerptekening 

bewaard gebleven. Op basis van stijlkenmerken en ontwerpmethodiek kan het ontwerp 

aan Roodbaard worden toegeschreven. De aanleg bestaat uit een aantal gevarieerd 

vormgegeven perken gecombineerd met een slingerend padenstelsel. 

De maatvoering tussen paden en perken en het gelijkmatig verloop van de paden 

herkennen we uit andere ontwerpen van Roodbaard, zoals bijvoorbeeld de voortuin van 

Lyndenstein. In het ontwerp is sprake van duidelijke buitenflanken, deze zijn bovendien 

grotendeels bebost. Langs de flanken slingeren paden die resulteren in een buitenroute. 

Hierbinnen hebben de perken gecombineerd met kleine paden een plek gekregen. Het 

is echter opvallend dat er nauwelijks openingen naar de omliggende omgeving zijn 

gecreëerd. Alleen de linkerzijde, langs het klinkerpad, heeft een relatief open karakter. 

Hier zijn diverse solitaire bomen geplant. 
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Ongesigneerde presentatietekening Trommiushof, na 1819

Behalve de openingen ontbreekt het in het ontwerp ook aan duidelijke zichtlijnen binnen 

de aanleg. Alleen vanuit het huis zijn zichtlijnen op solitaire bomen.

In de verbeelding van de bomen en planten kan ook de hand van Roodbaard herkend 

worden. De weergave van solitaire bomen kan goed vergeleken worden met bijvoorbeeld 

de eerste ontwerptekening van de Algemene Begraafplaats uit 1829 in Leeuwarden. De 

weergave van de bloemperken is eveneens zichtbaar in het ontwerp voor de voortuin van 

Stania State in Oudkerk. Ook de voor hem kenmerkende groep Italiaanse populieren is in 

dit ontwerp aanwezig. 

Opvallend is dat op enkele plaatsen bomen in het pad zijn getekend. Dit is ongebruikelijk 

voor Roodbaard. Een verklaring hiervoor kan echter gevonden worden in de bestaande 

situatie. In de tekening is met potloodlijnen de formele tuin nog weergegeven. De bomen 

die in het ontwerp op de paden staan, vormen in het formele ontwerp een rechte 

begrenzing langs de geometrische paden.



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. 


