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Jan Albert Willlinge (1760-1839) was kleinzoon van de Drents gedeputeerde Jan Willinge 

en de neef van Hendrik Jan Willinge die tot 1813 het logement De Koppelpaarden in 

Assen bezat, waar Pieters Harms Roodbaard een keuterhuisje huurde. Jan Albert was van 

1816 tot 1839 grietman van Ooststellingwerf. 

 

Hij was een belangrijk man in het dorp met grote oppervlakten gronden in bezit in 

Oldeberkoop en omgeving. Jan Albert Willinge woonde met zijn vrouw Taad Wigeri in 

het huis Vredewoud dat een kleine tuin bezat. Omstreeks 1830 nam hun grondbezit toe, 

dankzij de erfenis van Taad Wigeri, dochter en de laatste erfgenaam van professor Elias 

Wigeri. Het echtpaar Willinge stierf kinderloos en liet de erfenis na aan hun achternicht 

Gezina Willinge (1805-1860), zus van Beredina Johanna Willinge (Stania State, 1834). 

Samen met haar man Lambertus Petrus Prins (1791-1858) werden zij eigenaar van een 

omvangrijk gebied in Oldeberkoop. 

KOEPELBOS (VREDEWOUD)



Hoewel er geen tekening of bewijs van betaling is, kan met zekerheid worden gesteld 

dat Willinge Roodbaard de opdracht gaf. Hij heeft grote percelen bos bij Oldeberkoop 

omgevormd tot parken met grote vijverpartijen om Oldeberkoop meer aanzien te geven. 

Ruimtelijke analyse op basis van veldwerk en historisch beeld- en kaartmateriaal laten de 

invloed van Roodbaard zien. 

De belangrijkste aanwijzing is een gedicht uit 1826, gevonden in het dorpsarchief. In dit 

gedicht worden de heer Willinge als eigenaar en Roodbaard als ontwerper genoemd en 

geëerd. Het gedicht is een lofzang op het park, en is geschreven naar aanleiding van 

de aanleg van de koepel op het eilandje. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat het 

park voor 1826 in landschappelijke stijl is aan-gelegd. Het park was in deze periode nog 

bekend onder de naam Vredewoud. Dit komt overeen met het Kadastraal Minuutplan 

(opgemaakt in 1828). Hierop zijn een slingerende vijverpartij en eilandjes zichtbaar.

Behalve zijn naam worden in het gedicht enkele kenmerken van Roodbaard genoemd. 

Zo worden het spiegelende vlak dat het eiland doet omzomen en de kronkelende dreven 

beschreven. 

Dat ook Willinge wordt geëerd komt vanwege het openbare karakter van het park. Het is 

opmerkelijk dat de nutsgronden die in het bezit waren van Willinge werden opgeofferd en 

getransformeerd tot gronden van vermaak. Door deze gronden openbaar toegankelijk te 

maken veranderde bovendien het privé bezit in een openbare ruimte.

Het Koepelbos is ontworpen op een langgerekt en smal perceel. Het oppervlak werd 

begrensd door eikenlanen en productiebossen. Hierdoor kon een binnenwereld gecreëerd 

worden. Op enkele plekken werd de begrenzing onderbroken, waardoor vanuit het park 

ook door middel van zichtlijnen ook een relatie met de omliggende omgeving werd 

gecreëerd. 



Reconstructie tekening N0.0RDPEIL

Op den schonen avond van den 18 junij 1826 doorgebracht in de nieuw 

gebouwde koepel op het eijland van ’t Vredewoud te Oldeberkoop.

Laat anderen Bango’s trotsch pragtige aanleg noemen.

En ’t hier een kunstgewrocht waar ’t oog zich aan verzaad

Ik wil ten bestaard smaak van anderen niet doemen 

Aan mij bevalt meer natuur in ’t feest gewaad

Hier waar natuur voor kunst meer cieraad heeft bekomen

Daar zij uit een moeras een smaakvol eijland schiep

En met een spiegelend vlak dat eijland deed omzomen

Waar nooit zicht ‘oog verzaad aan ’t luisterrijk verschiet

Waar men al dwalende langs krinkelende dreven

Langs beek en bosch wanend den fraaijen aanleg schouwt

En ’t dartelend vischje in den helderen beek ziet speelen

Waar ’t schuwe haasje langs den zoom der bosschen snelt

Hier eert men Roobaards kunst in niet te evenaaren 

Die ’t nuttige met ’t vermakelijke wist te paaren

Heb dank heer Willinge voor ’t genoegen elk bewezen

Wier gij de vrijheid geniet dit Tempé door te gaan

Elk die kunst bemint staart met een vrolijk wezen

Den fraaij gestichten tempel met welgevallen aan.

Dat ongestoorde rust een vreugdevolle dagen

Het deel zijn van den man die niet ’t genoegen vond

Geen tegenspoed hem Deere, of andere bittere slagen

Zijn ziel ontrusten tot zijn jongsten levensstond

Dit is de oprechte wens van hem wien in deez’oorden

Zo meenig ’t genot van Vredewoud bekoorden

L.V.

In het ontwerp domineert de langgerekte en slingerende vijverpartij. Vanuit een brede 

vorm verandert de vijverpartij in een langgerekte, smalle en grillige stroom. Aan de basis 

van de vijver stond een natuurlijke waterstroom, die door vergravingen werd aangepast 

aan de landschappelijke stijl met de kenmerkende toepassing van water en reliëf. In de 

vijverpartij zijn op vier plekken eilandjes gecreëerd. Het eiland waarop de koepel stond, 

bevindt zich in het eerste (brede) deel. Dit eiland was via een brug toegankelijk. De sfeer en 

de structuur rondom de eilanden in dit brede deel doen sterk denken aan de vijver in het 

achterpark van Stania State te Oenkerk. Rondom de waterpartijen slingeren langgerekte 

paden. 

Het huidige beeld van het park is door de aanplant van bomen zeer verdicht. Waarschijnlijk 

werd het gebied rondom de waterpartij in het ontwerp open gehouden. Deze toepassing 

van open en gesloten is een terug-kerend ontwerpthema. De open ruimte werd op een 

aantal plekken voorzien van solitaire bomen, groepjes bomen en perken. De randzones 

van het perceel zullen voor een groot deel dicht bebost zijn geweest.

(bron: historische vereniging Oldeberkoop)




