
Landschapspark Rams Woerthe
Aan het begin van de 20ste eeuw werd Steenwijk 

met de aanleg van de Vi l la Rams Woerthe en het 

ui tgestrekte landschapspark voorzien van een 

bi jzondere en archi tectonisch waardevol le een-

heid van huis en park .  De eigenaar en opdracht-

gever Jan Hendrik Tromp Meesters (1816-1895) 

besteedde veel  aandacht en middelen aan de 

bouw en parkaanleg met als doel om van Rams 

Woerthe – v i l la én landschapspark – een modern 

en toonaangevend ensemble te maken. 

Vi l la Rams Woerthe is gebouwd in 1898 naar 

ontwerp van de archi tect  A.D.N.  van Gendt (1870-

1932) .  De v i l la werd in eclect ische st i j l  gebouwd, 

waarbinnen de art  nouveau st i j l  (of  Jugendst i l ) 

zowel het exter ieur als het inter ieur domineerde. 

Een bi jzonder element is  de door Karel  Cramer in 

art  nouveau st i j l  ontworpen toegangshek,  die toe-

gang geeft  tot  het voorterrein van het complex. 

Voor de 10 ha.  grootte parkaanleg gaf Tromp 

Meester in 1898 de opdracht aan de bekende 

tuinarchi tect  Hendrik Copi jn (1842-1923) .  Copi jn 

maakte hiervoor twee ontwerpen, grotendeels 

getekend in de romantische landschapsst i j l . 
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Jan Hendrik Tromp Meesters 
Aan het einde van de 19de eeuw ontwikkelde 

zich aan het Steenwijkerdiep een bloeiende 

houthandel .  Een van de houtzager i jmolens was 

in het bezi t  van de famil ie Tromp Meesters .  Salco 

Tromp Meesters (1816-1895) had in de tweede 

hel f t  van de 19de eeuw zi jn houthandel tot  bloei 

weten te brengen. Na zi jn over l i jden zetten 

zi jn beide zonen het bedr i j f  voort .  Behalve als 

vermogende industr ië len speelden zi j  b innen 

Steenwijk ook een belangr i jke rol ,  onder meer op 

maatschappel i jk ,  cul tureel  en pol i t iek gebied. 

Jan Hendrik Tromp Meesters (1855-1908) vervul-

de net als z i jn oudere broer Jan Tromp Meesters 

(1847-1918) bestuur l i jke funct ies in Steenwijk en 

voor de provincie Over i jssel .  Daarnaast was hi j 

een belangr i jke kracht achter de opr icht ing van 

de ambachtsschool en HBS in Steenwijk en hield 

hi j  z ich bezig met de verbeter ing van volkshuis-

vest ing en gezondheidzorg.  Ook had hi j  inv loed 

op diverse ruimtel i jke en infrastructurele ontwik-

kel ingen van Steenwijk rond de eeuwwissel ing.

In 1897 deed Jan Hendrik de gemeenteraad van 

Steenwijk het verzoek om grond aan te kopen, 

waarop hi j  een v i l la met park wi lde aanleggen. 

Over di t  s tuk land l iep een gedeelte van de 

Steenwijker Aa,  dat hi j  wenste af te s lui ten. 

Hiervoor diende hi j  een verbinding tussen de 

Steenwijker Aa en het Steenwijkerdiep aan te 

leggen. De gemeenteraad ging hiermee in 

november 1897 akkoord en verkocht onder deze 

voorwaarden de percelen voor een bedrag van 

f l  2 .900,- per hectare.

Copi jn schiep een bi jzondere binnenwereld met 

veel  ruimte voor ontspanning.  De speciale 

col lect ie van tuinsieraden, waaronder diverse 

tuinhuizen,  bruggen en bankjes ,  speelden hier in 

een belangr i jke rol .

Met z i jn ontwerp s loot Copi jn op bi jzondere wi jze 

aan bi j  de r i jk  gedecoreerde,  moderne v i l la ,  waar-

door er werkel i jk sprake was van een eenheid van 

v i l la en park .  In al les onderstreepte di t  ensem-

ble de status die Tromp Meesters wenste ui t  te 

dragen, als man van zi jn t i jd .  Hoewel het een 

pr ivébezi t  betrof,  was het park wel opengesteld.

Na het over l i jden van Tromp Meester in 1908, 

verkocht z i jn weduwe de v i l la en het park aan 

de gemeente.  Daarmee kreeg het een openbare 

funct ie .  Lange t i jd heeft  het dienst gedaan als 

gemeentehuis voor Steenwijk .  In 2016 kreeg Rams 

Woerthe een nieuwe eigenaar:  Vereniging 

Hendrick de Keyser nam de vi l la over van de 

gemeente Steenwijker land.  Ui tgangspunt is  dat 

het een semi-openbaar karakter behoudt .  Het 

park is  nog al t i jd in eigendom van de gemeente. 

Daarmee is de publ ieke funct ie en toegankel i jk-

heid van het park gegarandeerd.
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Ontwerptekeningen
Van Copi jns werkzaamheden voor Rams Woerthe 

zi jn twee ontwerptekeningen bewaard gebleven. 

De tweede ontwerptekening ui t  1899 komt het 

meest overeen met het ui tgevoerde parkontwerp. 

Naast de romantische landschapsst i j l 

combineerde hi j  h ier elementen ui t  andere tuin-

st i j len,  om zo verschi l lende ‘sferen’  op te roepen. 

Di t  wordt ook wel het eclect ic isme genoemd. Het 

duidel i jkste voorbeeld hiervan is in de omgeving 

rondom het huis .  Op het voorplein is  sprake van 

symmetr ie en van een geometr ische vormentaal . 

B i j  de invul l ing van de perken is di t  echter al 

weer losgelaten.

Het voorterrein en de afwi jkende locat ie van het 

huis ,  vormen ook direct  de opval lendste verschi l-

len tussen de twee tekeningen ui t  1898 en 1899. 

Als gevolg van deze verschi l len bestaan er ook 

grote verschi l len in het padenver loop,  de 

beplant ing en de v i jvervorm.

De beplant ing had bovendien een 
belangr i jke archi tectonische funct ie :  het 
zorgde voor contrasten tussen de open 
( l ichte)  en beschutte (donkere)  delen. 
Direct  achter het huis is  sprake van een open 
karakter,  de graspercelen gaan hier over in 
de s l ingerende vi jverpart i j .  Ook is hier een 
hertenweide aangelegd. In het over ige deel 
van het park werd veel  opgaande beplant ing 
aangeplant,  waardoor het geheel een meer 
beschut karakter heeft .
  
De beplant ing speelt  ook een rol  in het 
geheel van zicht l i jnen: vanaf bi jzondere 
punten is opt imaal z icht gecreëerd op 
bi jzondere sol i ta i re bomen of exot ische 
beplant ing.  Andere belangr i jke elementen 
waren de diverse tuinsieraden, waaronder de 
bruggen, theekoepel ,  muziektent en diverse 
z i tplaatsen.  Hiermee was het park een 
bi jzondere plek geworden: het st raalde een 
zekere mate van moderni tei t  u i t .  Het park 
s loot op bi jzondere wi jze aan bi j  de r i jk 
gedecoreerde,  moderne v i l la ,  waardoor er 
werkel i jk sprake was van een eenheid van 
v i l la en park . 

Landschapspark Copi jn
Copi jn heeft  in beide ontwerptekeningen de 
v i jverpart i j  een belangr i jke posi t ie gegeven. 
De langgerekte s l ingerende vi jver werd 
vol ledig ontworpen, maar kreeg wel een 
natuur l i jke voeding v ia de Steenwijker Aa.  De 
grond, die met het ui tgraven vr i jkwam, werd 
gebruikt  voor het opwerpen van glooiende 
oeverwal len.  Rondom de vi jver s l ingeren 
langgerekte paden, die als het ware dr ie 
grote lussen vormen. Dankzi j  de aanleg van 
verschi l lende bruggen ontstond een verbind-
ing tussen de paden onder l ing en konden 
diverse wandelroutes worden gemaakt . 

Copi jn exper imenteerde in het park met 
groepen inheemse planten om hiermee 
verschi l lende sferen op te roepen. Di t  is 
herkenbaar in de omgeving van de brug-
get jes en ei landjes .  Tevens werden in het 
park kassen en een oranjer ie gebouwd, 
waarin diverse soorten orchideeën, palmen, 
maar ook v leesetende bekerplanten (Nepen-
thes)  werden verbouwd. 

1899

Hendrik Copi jn (1842-1923)
Hendrik Copi jn stamde ui t  een geslacht van 

boomkwekers en werkte zel f  als tuinarchi tect .  Tot 

z i jn k lantenkr ing behoorden o.a.  e igenaren van 

buitenplaatsen,  landgoederen en v i l la ’s ,  waar-

voor hi j  tu inen en parken in de late landschaps-

st i j l  ontwierp.  Hi j  creëerde romantische werelden 

met s l ingerende paden, exot ische bomen en 

planten,  meanderende waterpart i jen en natuur-

l i jk  ogende glooi ingen.  Rond de eeuwwissel ing 

werkte Copi jn steeds meer in een gemengde 

st i j l ,  waarbinnen hi j  verschi l lende tuinst i j len met 

elkaar combineerde. 
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