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De geschiedenis van Vijversburg begint in feite met de bouw van het buiten Toutenburg 

en de aanleg van de Zwarteweg. Stadhouder George Schenk van Toutenburg stichtte in 

1525 het buiten Toutenburg. In 1528 legde hij vervolgens de Zwarteweg aan om op snelle 

wijze van Leeuwarden naar Rijperkerk te komen. In de zeventiende eeuw werd op het 

terrein van het buiten Toutenburg een tweede huis gebouwd, Vijversburg. 

In 1808 werd dit buiten aangekocht door de gefortuneerde familie Looxma uit Leeuwarden. 

In het koopcontract werd een beeld geschetst van een voornaam buiten met een tuin in 

formele stijl. Twintig jaar later trouwde hun dochter Baudina Looxma met Nicolaas Ypeij op 

Vijversburg. In 1843 ging het echtpaar het buiten bewonen. Vanaf deze tijd verbouwde en 

vergrootte Nicolaas Ypeij in diverse fasen het huis en de tuin. Ypeij behoorde in die tijd tot 

de voornaamste (en rijkste) personen in Friesland. Hij bezat enorme oppervlakten grond 

in de nabijgelegen dorpen. 

VIJVERSBURG



Schetsontwerp

Het huis en de tuin werden in verschillende fasen verbouwd en aangepast aan de 

moderne opvattingen. Gezien de status van Ypeij is het niet opmerkelijk dat veel belangrijke 

architecten werkzaam waren aan het park. Zeker is dat vader en zoon Vlaskamp en 

Roodbaard hier hebben gewerkt. In 1916 heeft Leonard A. Springer een ontwerp voor het 

park bij het huis gemaakt, dit ontwerp is niet uitgevoerd. 

Van Roodbaard is een ongedateerde ontwerptekening bewaard gebleven voor het 

gedeelte van de tuin tussen het huis en het zomerhuis. Het ontwerp toont een forse 

vijverpartij, die ontstaan is op de plaats waar in de formele aanleg een rechthoekige 

vijver lag. De maatvoering wijkt af van vijvers die hij voor andere parken heeft ontworpen. 

De aanleg van dit deel van het park dateert vermoedelijk uit 1843; hetzelfde jaar dat de 

firma Wijbren Krijns en Co. uit Joure bomen leverde voor Toutenburg. Het terrein bevat een 

kluizenaarshut, een tuinhuis, een grot, volière en een rotstuin. De houten Belvedère dateert 

van voor 1877. Dit deel van het park is vermoedelijk ontworpen door Gerrit Vlaskamp.


