Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Complexnummer: 529100

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam
Rams Woerthe
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

3

34571, 529101, 529102

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Steenwijk

Steenwijkerland

Overijssel

Hoofdadres van hoofdobject
Gasthuislaan 2, 8331 MX Steenwijk
Complexomschrijving
Complexomschrijving
Op een ruim terrein gelegen VILLA "Rams Woerthe" in 1898 gebouwd in art nouveau-vormen door de Amsterdamse
architect W. van Gendt, in opdracht van Jan Hendrik Tromp Meesters, graanhandelaar te Steenwijk. Sinds 1919 als
gemeentehuis in gebruik. De villa is gelegen binnen een PARK in landschapsstijl ontworpen door Henri Copijn en
aangelegd in 1899. Het terrein wordt aan de voorzijde afgesloten door een smeedijzeren HEK in art nouveauvormen op een laag muurtje met natuurstenen afdekplaten. Centrale ingang met boogvormige bekroning, waarin de
letters "Rams Woerthe".
Waardering
Het complex 'Rams Woerthe' bestaande uit een VILLA, PARK en HEK is van algemeen belang vanwege:
-de laat 19de-eeuwse villa Rams Woerthe;
-de deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven laat 19de-eeuwse historische parkaanleg in
landschapsstijl, ontworpen door Henri Copijn;
-de visuele samenhang tussen de complexonderdelen;
-de ornamentele waarde van de complexonderdelen.
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Monumentnummer*: 34571
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 juli 1982

Kadaster deel/nr:

82852/108

Monumentnaam**
Rams Woerthe
Complexnummer
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Situering

Locatie

Grondperceel
7526

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
VILLA "Rams Woerthe", behorende tot het complex "Rams Woerthe" bestaande uit villa, park en hek, werd in 1898
gebouwd in art nouveau-vormen door de Amsterdamse architect W. van Gendt, in opdracht van Jan Hendrik Tromp
Meesters, graanhandelaar te Steenwijk. Sinds 1919 als gemeentehuis in gebruik. De villa is gelegen binnen een park
in landschapsstijl ontworpen door Henri Copijn en aangelegd in 1899. De villa heeft een rechthoekige plattegrond, is
opgetrokken uit vnl. rood-bruine baksteen op natuurstenen plint, is onderkelderd en bestaat uit twee bouwlagen
onder door rode geglazuurde pannen gedekt zadeldak over middengedeelte en dito zadeldaken met afgewolfde
toppen over de zijvleugels, waarvan de rechter met traptoren. De gevelvlakken worden verlevendigd door vensters
van verschillende afmeting en vorm en door de toepassing van blauw/ groen geglazuurde baksteen en natuurstenen
lateien, imposten, consoles etc. Ingangspartij met paddestoel-vormige hardstenen omlijsting, waarbinnen en
waarboven gebrandschilderde ramen. De achtergevel, met veranda en erker, is grotendeels witgepleisterd. Aan de
linkerzijde een, op een natuurstenen verhoging liggende, houten broeikas; gietijzeren draagconstructie met art
nouveau-detaillering. Inwendig op de bel-etage een met wit marmer betegelde hal, overspannen door recht,
gedecoreerd stucplafond, rustend op gedrukte bogen met geprofileerde lijsten en stucconsoles met dierfiguren.
Eikenhouten trap; witmarmeren schouw met bewerkte stucboezem; eikenhouten, beklede banken en eiken deuren
met beslag, alles art-nouveauvormen. De wandvlakken in hal en trappenhuis zijn voorzien van schilderingen van Co
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Breman en hebben grotendeels betrekking op verbouw, oogst en verwerking van graan. Gebrandschilderde ramen
met stadsgezichtjes, figurale en florale motieven door A. le Comte en J. Suhl.
Waardering
Villa "Rams Woerthe", behorende tot het complex "Rams Woerthe" bestaande uit villa, park en hek, is van algemeen
belang:
- vanwege de ouderdom;
- als fraai voorbeeld van een laat 19de-eeuwse villa met karakteristiek interieur;
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur en interieur;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 529101
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Park behorende bij het complex 'Rams Woerthe', bestaande uit de villa "Rams Woerthe", het park en een hek. Het
park is ontworpen door Henri Copijn en aangelegd in 1899 in het beekdal van het riviertje Aa. Het park wordt
gekenmerkt door de langgerekte vorm. In het park een eveneens langgerekte, uit drie delen bestaande vijver met
fraai gemodelleerde oevers. In de vijver liggen diverse eilandjes. De vijver wordt omzoomd door een parkbos en
omgeven door een stelsel van wandelpaden met hoofdpaden en zijpaden. In het park zijn natuurlijk ogende
hoogteverschillen opgeworpen. Rondom de villa heeft het park een open en gecultiveerde opbouw, met onder meer
een grote hertenweide aan de achterzijde en een ovaal vormgegeven perk aan de voorzijde, meer naar het westen
toe een besloten en ongecultiveerde opbouw. In het park veel zichtlijnen, die gedeeltelijk al in het ontwerp werden
aangegeven.
Waardering
Park, behorende tot het complex "Rams Woerthe" bestaande uit villa, park en hek, is van algemeen belang:
- als representatief voorbeeld van een park in landschapsstijl dat tot stand is gekomen aan het einde van de 19de
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eeuw;
- vanwege de, deels ook in detail, gaaf bewaarde structuur opgebouwd uit paden, waterlopen en vijvers, open en
gesloten ruimtes;
- vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Park
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Hek behorende bij het complex 'Rams Woerthe', bestaande uit de villa "Rams Woerthe", het park en een hek. Het
smeedijzeren HEK (vroeg 20ste-eeuw) in art nouveau-vormen uitgevoerd en staat op een laag muurtje met
natuurstenen afdekplaten. Het hek sluit het park van villa "Rams Woerthe" aan de voorzijde af. De centrale ingang
is voorzien van een boogvormige bekroning, waarin de letters "Rams Woerthe".
Waardering
Hek, behorende tot het complex "Rams Woerthe" bestaande uit villa, park en hek, is van algemeen belang:
-vanwege de ouderdom;
-vanwege de decoratieve architectonische vormgeving;
-als karakteristiek markeringspunt van een entree tot het park;
-vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Hek
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