
Koloniegeld Voucher 
10% korting op drankjes en de lunchkaart bij de 

Weldadige Rustpunten 

Eetcafé De Steen 
Steenwijkerweg 155, 8338 LB Willemsoord 

(0521) 588 307 

Restaurant Geertien
Muggenbeet 3, 8356 VK Blokzijl 

(0527) 291 245  

Hotel-Brasserie De Pergola  
Dominee T.O. Hylkema 7, 8355 CD Giethoorn 

(0521) 361 321 

De Heren van de Rechter 
Markt 72, 8331 HK Steenwijk 

(0521) 521 680 

Giethoorn 
Giethoorn is een van de 

beroemdste dorpen in 

Nederland en wordt ook vaak 

Hollands Venetië genoemd. 

Het pittoreske dorp is bekend om zijn waterwegen, 

bruggetjes en punters. Het vervoer binnen het dorp 

gebeurt meestal met een punter, een platbodemboot 

die met een stok wordt voortgeduwd. Met wat fantasie 

lijken deze punters op de gondels in Venetië. Het is 

heerlijk wandelen over de vele bruggetjes en geniet van 

de prachtige boerderijen met mooie tuinen. 

Virtual Reality Experience  
‘Welkom in Weldadig Willemsoord’ 
In Eetcafé De Steen in Willemsoord kunt u een  

virtuele tijdreis maken terug naar het jaar 1825.  

In een 8 minuten durende Virtual Reality Experience 

komt u als pauper aan in Kolonie III. Hier wordt u 

hoogstpersoonlijk ontvangen door Generaal Johannes 

van den Bosch die u wegwijs maakt in het dagelijkse 

leven in ‘zijn’ Kolonie. Een spectaculaire en leerzame 

ervaring voor jong en oud. 

47 km
Van Kolonie III naar

Hollands Venetië

Willemsoord – Weerribben – Giethoorn

Maatschappij van Weldadigheid  
Het is 1818. Generaal Johannes van 

den Bosch en zijn Maatschappij van 

Weldadigheid willen paupers in 

Nederland perspectief op een beter 

bestaan bieden. De Maatschappij 

richt daarom de Koloniën 

van Weldadigheid op. 

De eerste Kolonie heet 

Frederiksoord en al snel 

volgen Willemsoord en 

Wilhelminaoord.

Colofon
Uitgave van: 

Op de hoogte blijven van alle activiteiten in de Vrije Koloniën van 
Weldadigheid? Meld u via de website aan voor de nieuwsbrief. 

     www.weldadigoord.nl        Een Weldadig Oord        weldadig_oord



Welkom toen, welkom nu! 
Welkom in het gebied van de Vrije Koloniën 

van Weldadigheid. Een uniek stuk Nederlandse 

geschiedenis met een rijke historie gelegen in Drenthe, 

Friesland en Overijssel. Omringd door drie schitterende 

Nationale Parken: het Drents-Friese Wold, Weerribben 

Wieden en het Dwingelderveld. Een prachtige 

uitvalbasis voor uw fietstocht. 

Van Kolonie III naar Hollands Venetie 
Deze 47 km lange route brengt u van Willemsoord 

(Kolonie III), het Nationaal Park Weerribben-Wieden 

naar Giethoorn, het Hollands Venetië. De route neemt 

u mee door het prachtige waterrijke natuurgebied 

Weerribben-Wieden, het grootste laagveenmoeras 

van West-Europa. Aangekomen in Giethoorn kunt 

u een fluisterbootje huren, gebruik maken van een 

rondvaart met gids of heerlijk wandelen over de 

bruggetjes en door het pittoreske dorp.  

Meer fiets- of wandelroutes zijn verkrijgbaar bij 

de Weldadige Oorden. Als leidraad kunt u ook 

de gebiedskaart achterop het ‘Weldadig Rondje’ 

gebruiken. Deze bevat nog meer nuttige en 

interessante informatie. Veel fietsplezier! 

Nationaal Park Weerribben-Wieden 
Dit park is het grootste laagveenmoeras van  

West-Europa. Dit waterrijke natuurgebied in de 

Kop van Overijssel is een oase van ruimte en rust. 

De Wieden is een cultuurlandschap. Het landschap 

is gevormd door turfwinning; vanaf de vijftiende 

eeuw werd hier veen gebaggerd. U vindt hier plassen 

en sloten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol 

bloemen en dichtbegroeide moerasbossen. 

Parkeer en opstapplaatsen 
U kunt starten waar bij het knooppunt wat voor u het 

makkelijkst is. Mogelijke opstapplaatsen zijn: 

A. Eetcafé De Steen Willemsoord

B. Restaurant Geertien Blokzijl

C. Hotel-Brasserie De Pergola Giethoorn

D. De Heren van de Rechter Steenwijk

Kijk voor de adressen op de achterzijde van deze fietsroute.

Tip! 
Op vertoon van deze route krijgt u 10% korting op de 

verhuur van een fluisterboot of een rondvaart bij  

Hotel-Brassie De Pergola, Dominee T.O. Hylkemaweg 7  

in Giethoorn. 

Willemsoord - Weerribben - Giethoorn
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