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STADSTUIN DE RANITZ

Naam:    Stadstuin De Ranitz

Type:   tuin

Ontwerpjaar:   omstreeks 1818

Uitgevoerd:   ja

Nog bestaand:  nee

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

Opdrachtgever:   Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz en 

   Edzardina Johanna Tjassens

Adres:    Verlengde Hereweg 122 Groningen

Literatuur:   176

 

De stadstuin van De Ranitz werd voor het eerst op het Kadastraal Minuutplan (opgemaakt 

in 1821) afgebeeld. Hierop is – aan de oostzijde van de Hereweg en tegenover het 

Sterrenbos – een huis met tuin en tuinhuis zichtbaar. De eigenaar van deze tuin was 

Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz (1757-1829). Hij behoorde tot de voorname 

bevolking van Groningen en had als belastingontvanger een belangrijke bestuurlijke 

functie. Waarschijnlijk liet hij omstreeks 1818 de tuin aanleggen. In dit jaar kocht De Ranitz 

namelijk een stuk grond van de eigenaren van de nabijgelegen Papiermolen. 



Het tuinhuis vormt een belangrijke aanleiding om deze tuin op te nemen in het 

oeuvreoverzicht van Roodbaard. Dit tuinhuis is namelijk dezelfde koepel als ook in Ropta 

State in Wijnaldum en in Haersma-state in Buitenpost is geplaatst. De koepel werd in 1818 

recht tegenover de middelste laan van het  Sterrenbos geplaatst. Dit stadspark was in 

1765 door stadshovenier J.C. Becker ontworpen. Pas in 1882-1883 werd het park naar een 

ontwerp van L.P. Zocher (1820-1915) in een landschappelijke stijl gewijzigd. 

Over de aanleg van de stadstuin van De Ranitz is helaas nagenoeg niets bekend. Ook 

de historische kaarten geven weinig uitsluitsel. Wel zijn enkele solitaire bomen zichtbaar. 

In 1964 werd met de aanleg van de Groninger ringweg de woning met de grond gelijk 

gemaakt. Het koepeltje werd naar de oostzijde van de Hereweg – aan de rand van 

het Sterrebos – verplaatst. Van de tuin is nog een kleine strook bewaard gebleven, dat 

opgevuld is met plantsoengroen. Deze strook heeft nog een licht glooiend verloop.


