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Landschapspark De Bul t
De histor ische bui tenplaats De Bul t  is  een 

bi jzondere plek met een r i jke histor ie .  Het 

huidige landhuis met het omringende land-

schapspark behoorde tot  het ui tgestrekte land-

goed De Bul t ,  dat ontwikkeld werd ui t  gronden die 

tot  1782 nog behoorden tot  het nabur ige land-

goed De Eese. 

De aanleg van het landschapspark vond in de 

beginper iode,  na de st icht ing van het landgoed 

plaats .  In deze ontwikkel ing speelden de op-

eenvolgende eigenaren Mr.  dr.  David Thomas-

sen à Thuessink (1734-1817) en zi jn schoonzoon 

Mr.  Abraham Johan van der Hoop (1775-1826) 

een belangr i jke rol .  In 1782 kocht Thomassen à 

Thuessink samen met een compagnon gronden 

aan die behoorden tot  het landgoed De Eese,  met 

als doel om deze te ontginnen en hierop onder 

meer bosbouw voor de houtverkoop te ontwik-

kelen.  In 1790 kocht hi j  z i jn compagnon ui t  en 

ging hi j  het gebied voor z ichzel f  ontwikkelen.  Op 

de hieronder getoonde kaart  van 1818-1829 zi jn 

dr ie huizen zichtbaar.  In 1798 l iet  de heer Thom-

assen à Thuessink een bestaand en in oorsprong 

symmetr isch herenhuis dat gebouwd werd in het 
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laatste kwart  van de 17e eeuw, verbouwen tot  het 

huidige huis .  In dat jaar werd het oude huis aan 

de l inkerzi jde ui tgebreid met een royale meer-

zi jd ig ui tgebouwde tuinkamer.  Direct  bi j  het land-

huis werd een park aangelegd in de 

romantische landschapsst i j l  met s l ingerpaden, 

glooi ingen, v i jverpart i jen en pracht ige sol i ta i re 

bomen. Ook werd het park voorzien van een tuin-

pr ieel  en een tuinmuur.  Het pr ieel  is  tegenwoor-

dig verdwenen, maar de tuinmuur,  gedateerd op 

1802, is  nog al t i jd onderdeel van de aanleg.  Deze 

aanleg s loot aan bi j  andere ontwikkel ingen op 

het landgoed, waarbi j  de meer westel i jk  gelegen 

gronden ook tot  parkbos werden omgevormd en 

eveneens voorzien werden van s l ingerende paden 

en natuur l i jk  ogende vi jverpart i jen. 

In de vroege 20ste eeuw werd het landgoed De 

Bul t  in delen verkocht,  waarbi j  een deel werd 

ontwikkeld tot  vakant iepark ‘Residence de Eese’ . 

E lementen van de 19de-eeuwse landschappel i jke 

parkaanleg zi jn in di t  vakant iepark nog aanwezig, 

waaronder de landschappel i jke v i jver.

Het huis en de parkaanleg van Bui tenplaats De 

Bul t  heeft  de oorspronkel i jke kenmerken 

behouden en wordt part icul ier  bewoond.
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De verkoop in 1908
 “Het landgoed De Bul t  en de Baars , 

 gelegen onder de gem. Steenwijker-

 wold,  gr.  342 Hectaren bestaande ui t : 

 Heeren huis ,  Koetshuis en Tuinmans-

 woning,  Moestuinen met vruchtboomen, 

 Plantsoen genaamd ‘het Engelsche 

 Werk,  met stat ige geboomte,  t ien 

 Boerder i jen en onderscheidende

 perceelen Bouwland, Wei land,  Hooi land  

 en f raai  aangelegde Bosschen met 

 Vi jvers ,  benevens eenige perceelen 

 ui tmuntend Veenland.”

Met deze tekst  werd de verkoop van het land-

goed in diverse kranten in 1908 aangekondigd. 

Geïnteresseerde kopers werden bovendien al 

gewezen op de potent ies van het geheel .  Zo 

werd het landgoed aangeprezen als een 

“wi ldr i jke bui tengoed (…) ui tstekend geschikt 

voor Pension of Herstel l ingsoord”. 

Het landgoed werd ui te indel i jk door verschi l-

lende kopers gekocht .  Het geheel v ie l  u i teeen 

in landbouwgronden, bosgronden en kleine 

boerder i jen met omliggende gronden.

Opmerkel i jk is  het ‘opgeluchte’  ber icht dat naar 

aanleiding van de verkoop in de Over i jssel-

sche Courant verscheen. Di t  had als st rekking 

dat het wandel l ievende publ iek niet  hoefde te 

vrezen voor het ver loren gaan van het schone 

landgoed De Bul t ,  want door de plannen van 

de nieuwe eigenaar,  die z i jn bezi t  wi lde exploi-

teren als ui tspanningsplaats ,  was de l iefhebber 

bovendien niet  meer afhankel i jk van de vr i j -

gevigheid van de eigenaren met betrekking tot 

de openstel l ing.



Landschapspark G.A.  Blum
Belangri jke elementen in de landschappel i jke 

parkaanleg zi jn de regelmatige,  c i rkelvormige 

s l ingerpaden in de directe omgeving van het land-

huis .  De boonvormige v i jver is  gedempt,  maar oor-

spronkel i jk was er vanuit  het huis over de v i jver 

een belangr i jke z icht l i jn ,  die versterkt  werd door 

het spiegelende effect  van het water.  De grond 

die vr i jkwam bi j  het ui tgraven van de v i jver,  werd 

gebruikt  voor het opwerpen van een hoogte. 

Het ‘bergje’  waar in het ver leden een tuinpr ieel 

heeft  gestaan, biedt nog al t i jd een pracht ig ui t-

z icht op het huis en de omgeving,  en is daarmee 

een fraai  onderdeel van het park .  Als bi jzonder 

element werd di t  een belangr i jk onderdeel van de 

wandelroute,  die vanaf het voorterrein voor het 
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huis v ia regelmatig s l ingerende paden tot  in het 

ui tgestrekte landgoed door l iep. 

Vanwege 20ste-eeuwse ontwikkel ingen en de 

huidige versnipperde eigendomssi tuat ie is  het 

niet  meer mogel i jk deze rondwandel ing te maken. 

De gecreëerde romantische sfeer van het land-

schapspark is  nu nog vooral  in de omgeving ron-

dom het landhuis te ervaren. 

Naast het bergje is  het park rondom de moestuin 

ook zeer rel iëfr i jk .  De boonacht ige vakken die 

door de s l ingerende paden worden gevormd zi jn 

nog zichtbaar.  De monumentale f rui tmuur,  date-

rend ui t  1802, is  een fraai  element in di t  deel  van 

het park .

Georg Anton Blum (1765-1827)
Op basis van ruimtel i jke kenmerken en

( famil ie )netwerken wordt het landschapspark van 

De Bul t  in verband gebracht met de Duitse 

tuinarchi tect  Georg Anton Blum (1765-1827) . 

Voor zowel de famil ie Thomassen à Thuessink als 

de famil ie Van der Hoop was hi j  geen onbekende.

Blum woonde in Zwol le ,  waar hi j  ook een t i jd een 

huis huurde bi j  de famil ie Thomassen à Thuessink. 

Voor de (bestuurs )el i te van Over i jssel  ontwierp 

hi j  aan het begin van de 19de eeuw parken in de 

vroege landschapsst i j l  b i j  hun buitenverbl i jven en 

landgoederen. 

Bovendien was Blum betrokken bi j  de omvangri jke 

aanleg van het landschapspark in het Achterbos 

van de Fraeylemaborg te Slochteren.  In 1786 her-

trouwde de moeder van Abraham van der Hoop 

met Hendrik de Sandra Veldtman (1756-1816) , 

e igenaar van de Fraeylemaborg,  waarna zi j  met 

haar zoon op de borg kwam te wonen. Abraham 

groeide op in een omgeving waar veel  aandacht 

en middelen werden ingezet voor de verf raai-

ing van het ui tgestrekte landschapspark.  Van het 

Achterbos van de Fraeylemaborg zi jn twee onge-

dateerde tekeningen van Blum bewaard gebleven. 

Kenmerkend voor Blum is de samenstel l ing van 

ronde vormen, zoals z ichtbaar is  op het f ragment 

van zi jn ontwerp voor de Fraeylemborg.  Op een 

bi jna st i l is t ische wi jze gebruikte hi j  deze vorm-

geving bi j  het ontwerp van paden, glooi ingen en 

v i jvervormen. Ook in het terrein van buitenplaats 

De Bul t  is  deze vormentaal nog herkenbaar. 
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