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Steenwijk ligt op de overgang van 
het beekdal van de Steenwijker 
Aa naar de Havelterberg, een in 
de voorlaatste ijstijd gevormde 
stuwwal. In opdracht van de 
vermogende houthandelaar Jan 
Hendrik Tromp Meesters werd in 
1898 aan de westelijke stadsrand 
de imposante villa ‘Rams Woer-
the’ gebouwd. Rondom de villa 
werd een fraai park in Engelse 
landschapsstijl aangelegd met een 
oppervlakte van 10ha. Het park 
is nog grotendeels intact en vrij 
toegankelijk. Centraal in het park 
ligt een langgerekte slingerende 
vijverpartij, ooit de bedding van de 
Steenwijker Aa. 

Liefhebbers van waterplanten 
weten dat overgangen van ‘hoog’ 
naar ‘laag’ bijzonder soortenrijk 
kunnen zijn. Dat geldt ook voor de 
westkant van het Drents Plateau, 
waar deze overgaat in het laagveen 
van Overijssel en Zuidoost-Fries-
land. Hier ligt ook het zwaartepunt 
van de verspreiding van Noorde-
lijke waterlelie (Nymphaea candida) 
in Nederland, een zeldzame dub-
belganger van de Witte waterlelie 
(Nymphaea alba)1,2. In de vijverpartij 
op ‘Rams Woerthe’ komen beide 
soorten voor. Dat is opmerkelijk, 
aangezien de soorten slechts bij 
uitzondering samen voorkomen1. 
Voor wie beide soorten naast 
elkaar wil zien is ‘Rams Woerthe’ 
dus een uitgelezen kans3. 

De vijverpartij heeft meer leuke 
soorten te bieden, zoals Rossig 
fonteinkruid (Potamogeton alpinus, 
bedreigd op de rode lijst) en Stomp 
fonteinkruid (Potamogeton obtusi-
folius, kwetsbaar op de rode lijst). 
In de vijverpartij is het tussen de 
waterlelies en Gele plomp (Nuphar 
lutea) wel even zoeken, ze zijn er 
zeker niet talrijk. 

Besteed bij het struinen langs de 
vijverrand ook aandacht aan de 
oeverplanten. Naast het voorko-
men van minder algemene soorten 
als Bloedzuring (Rumex sangui-
neus) en Bleke basterdwederik 
(Epilobium roseum) is Rijstgras 
(Leersia oryzoides) hier de grootste 
attractie4. 
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De beste tijd voor een bezoek is 
augustus.
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Ronde (2017) Een echo uit een 
koud verleden: het Nymphaeetum 
candidae Miljan 1958 in Nederland. 
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2.  Zie ook de determinatiehulp waterle-
lies op de NDFF Verspreidingsatlas.

3.  Het is onduidelijk of de waterlelies, 
of mogelijk alleen Witte waterlelie, 
hier (in het verleden) zijn aangeplant. 
In de (omgelegde) Steenwijker Aa 
in Steenwijk komt de Noordelijke 
waterlelie talrijk voor.

4.  In 1989 is ze hier ook al eens waar-
genomen, opgave Albert Corporaal.

Oude parken herbergen 
behalve een groot  
assortiment aan  
heesters en bomen 
soms ook zeldzame 
wilde planten. Een fraai  
voorbeeld daarvan is 
het landschapspark 
Rams Woerthe  
in Steenwijk. 


