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2  Doelstelling SWO
In januari 2016 is de Stichting Weldadig Oord 
opgericht. Het doel van de Stichting is om het 
(meerdaagse) toerisme en de leefbaarheid van het 
gebied te stimuleren. Dit doen wij o.a. door de 
cultuurhistorische geschiedenis van het ontstaan 
en de ontwikkeling van het gebied van de Vrije 
Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid 
onder een breder publiek meer bekendheid te 
geven. Bij het stimuleren van het toerisme gaat 
het er vooral om door het versterken van het 
toeristische aanbod het meerdaagse verblijf te 
stimuleren In het bijzonder (maar niet exclusief) 
voor de volgende doelgroepen: Fietsers, 
wandelaars, ruiters, gezinnen & groepen, waarbij 
de gemeenschappelijke noemer, de interesse 
voor natuur, cultuur en historie is. Onder deze 
doelgroepen vallen nadrukkelijk ook mensen met 
een beperking. Het gebied van de Vrije Koloniën 
wordt gekenmerkt door een uniek verhaal in een 
gebied met drie Nationale Parken als decor. De 
Koloniën van Weldadigheid zijn genomineerd 
voor de Wereld Erfgoed lijst van Unesco.

2.1 Ambities
De SWO wil de komende 5 jaar het gebied 
aantrekkelijker en bekender maken bij potentiële 
gasten. Dit moet leiden tot een langer verblijf van 
toeristen in ons gebied, zal de bestedingen van 
deze toeristen verhogen en zal ook leiden tot 
meer werkgelegenheid in de recreatieve branche. 
De SWO ambieert een toename van het aantal 
toeristische overnachtingen in het gebied 
van de Vrije Koloniën van 15%. Voor 
de bestedingen per dag ambieert zij een 
toename van 20%. Ook in de werkgelegenheid 
in de recreatiesector wil zij een toename 
realiseren van 10% fte’s. Verder zal zij ook 

een maximale inspanning leveren om het 
kwaliteitsniveau van het gastheerschap in het 
gebied structureel te verhogen. De SWO zal 
deze cijfers laten onderbouwen door een externe 
partij die eerst de uitgangssituatie zal definiëren 
en vervolgens gedurende de komende 5 jaar de 
resultaten zal meten en verzamelen. Als 0 meting 
zullen de cijfers van 2017 
gehanteerd worden.
Definitieve percentages 
volgen na dit 
onderzoek.

1  Inleiding
In dit document geeft de Stichting Weldadig 
Oord (SWO) beknopt aan wat haar doelstellingen 
zijn en op welke wijze zij haar doelstellingen 
tot nu toe heeft gerealiseerd. Vervolgens gaat zij 
dieper in op de visie voor de komende 5 jaar. 
Om tot een samenhangende visie te komen 
geeft zij eerst aan hoe het gebied van de Vrije 
Koloniën er momenteel (najaar 2018) voor 
staat en wat het gebied op dit moment aan 
de toeristische doelgroepen te bieden heeft. 
Daarna volgt zowel voor het hele gebied als 
voor de 5 deelgebieden een Sterkte-Zwakte 
analyse en op basis daarvan wordt de visie op 
de toeristische ontwikkelingen in het gebied 
voor de komende 5 jaren gepresenteerd. Op 
basis van deze visie zijn een aantal plannen en 
ideeën voor de komende 5 jaar op hoofdlijnen 
weergegeven. In een later stadium zullen deze 

plannen en ideeën concreter worden uitgewerkt. 
Een deel van deze plannen en ideeën zullen 
door de SWO worden opgepakt, uitgewerkt 
en uitgevoerd. Voor andere ideeën zullen 
andere partijen (bijvoorbeeld de gemeente(s) 
of de Maatschappij van Weldadigheid) voor 
de uitwerking en uitvoering zorgen. Als laatste 
volgt een financieringsplan om het voortbestaan 
van de SWO voor de komende jaren te borgen. 
Het doel van dit visie document is om ervoor 
te zorgen dat de SWO in samenwerking met 
alle relevante partijen een structurele bijdrage 
levert aan de toeristische ontwikkelingen van het 
gebied van de Vrije Koloniën voor de komende 5 
jaar. Een ontwikkeling die ertoe zal leiden dat het 
aantal toeristische overnachtingen structureel zal 
toenemen evenals de toeristische bestedingen en 
de werkgelegenheid in de recreatieve sector. 
 

Verder zal zij ook een maximale inspanning leveren 
om het kwaliteitsniveau van het gastheerschap in het 
gebied structureel te verhogen.

“Weldadige Oorden zijn onder 
andere succesvol omdat ze elkaar 
wat gunnen”
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De SWO zal zich bij al haar externe 
communicatie primair richten op de genoemde 
doelgroepen. 

We onderscheiden in ons gebied 6 dorpen / 
deelgebieden met elk een eigen verhaallijn (zie 
kaart 6 dorpen, één verhaal hoofdstuk 4). Hoewel 
het hele gebied geschikt is voor een verblijf van 
alle genoemde doelgroepen heeft elk deelgebied 
ook een focus doelgroep die gekoppeld is aan een 
aantal specifieke kwaliteiten van dat deelgebied. 

De SWO beoogt hiermee de betrokkenheid 
van alle Weldadige Oorden te vergroten en 
toekomstige initiatieven op een logische 
manier over het gehele gebied te spreiden. De 
verschillende verhaallijnen in de deelgebieden 
voorkomt ook dat bezoekers dezelfde verhalen 
op verschillende plekken in het gebied krijgen 
voorgeschoteld.

In de leefstijlvinder van de Recron komen deze 
doelgroepen het dichtst bij de Inzichtzoekers, 
Rustzoekers en Verbindingszoekers.

Het gebied van de Vrije Koloniën heeft deze 
doelgroepen reeds veel te bieden voor een 
interessant verblijf. Een uniek verhaal in een 
decor van 3 Nationale Parken. Het unieke 
verhaal is natuurlijk het verhaal van MvW. 
Diverse manieren worden aangegrepen om het 
verhaal van het gebied te vertellen. O.a. door 
de ontwikkelde thema routes, de audio tour, de 
Virtual Reality etc.

3  Toeristisch aanbod 2018
De kaart “Toeristische mogelijkheden 2018 “ op 
de volgende bladzijde geeft een indruk van wat 
er inmiddels in het gebied van de Vrije Koloniën 
voor gasten te doen is. De SWO heeft duidelijk 
een 4-tal doelgroepen voor ogen voor wie dit 
gebied een interessante bestemming is voor een 
meerdaags verblijf:

1. Fietsers
2. Wandelaars
3. Ruiters 
4. Gezinnen en groepen
De gemeenschappelijke noemer van deze 
4 doelgroepen is de interesse voor natuur, 
cultuur en historie. 

In de leefstijlvinder van de Recron komen deze 
doelgroepen het dichts bij de Inzichtzoekers, 
Rustzoekers en Verbindingszoekers.

“Gemotiveerd door alles wat er in ons gebied 
gebeurt, verwachten wij binnenkort grote 
investeringen te gaan doen”

 “Into Nature en Welstaat zijn 
grote aanjagers geweest voor het 
toerisme in ons gebied”



www.weldadigoord.nl  Een Weldadig Oord

Toeristische mogelijkheden
situatie 2018

Digitaal informatiebord.

De virual realitytour.

De audiotour.

De koloniespeeltuin.

Van Bajes tot Bajes.

In het spoor van de Desperado’s.

Klimbos Avontuurlijk Paasloo.

Zwembad ‘t Tolhekke.

Langs de Koloniën van de 
Noordelijke Nederlanden.

Sterrebosroute.

Museum de Koloniehof.

Zwem- en Speelparadijs het Bosbad.

Museum Miramar.

Museum voor valse kunst.

Bowling Vledder.

De Kolonie Express.

Kolonie Informatie Punt (KIP).

Boek Vrij in de Kolonie.

Kolonietram.

Beleeftours.

De Kolonie en de Lindevallei.

Pad van de paupers.

Van Kolonie III naar Hollands Venetie.

Een beeldschoon & Weldadig 
Kunstrondje.

Vlechtmuseum.

De Dobbe en de Spokeplas.
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l Internet en mobiel bereik is op veel plekken 
zeer slecht.

l Focus van Maatschappij van Weldadigheid 
op sociaal maatschappelijke projecten i.p.v. 
toeristische / economische projecten.

l Hoewel het gebied uit drie provincies, 
3 gemeentes en een groot aantal kleine 
dorpen bestaat is er vaak een focus op alleen 
Drenthe en Frederiksoord.

l Restaurants, hotels, B&B’s, beleeflocaties, 
zwembaden, wandel- en fietsroutes, 
maar ook bijvoorbeeld de Elektrische 
Kolonie Express en de Kolonietram zijn 
nog te weinig toegankelijk voor mensen 
met een beperking. Het is ook nog te 
weinig inzichtelijk waar deze mensen 
terecht kunnen voor eten, overnachten en 
recreëren. 

Bij groei van het toerisme ontstaat er ook 
een probleem met de kwantiteit.

l Terugloop van meerdaags verblijf. 
Afgelopen 20 jaar is het aantal toeristische 
overnachtingen in de gemeente Westerveld 
met 40% afgenomen.

l Onbekendheid met het gebied en 
geschiedenis bij Nederlandse en Vlaamse 
gasten

l Het gebied is nog niet klaar voor het 
ontvangen van Duitse toeristen. Ook voor 
het ontvangen van internationale, Engels 
sprekende toeristen ontbreken belangrijke 
voorwaarden.

l Spreiding van de horeca over het gebied. 
Er zijn nog teveel “witte vlekken” waar met 
name buiten het seizoen géén horeca is. 
Ook in het seizoen is er nog teveel tegelijk 
op maandag gesloten.

l Er zijn te weinig kleinschalige attracties 
en winkeltjes in het gebied. Naast het 
bijzondere verhaal zijn er géén bijzondere 
bezienswaardigheden of beleef attracties. 

l Coördinatie van evenementen in en om het 
gebied ontbreekt. Daardoor is er géén goede 
spreiding over het hele seizoen. Teveel 
tegelijk. 

l Uitgestrektheid van het gebied
l Geschiedenis is in groot gedeelte van gebied 

niet zichtbaar en de geschiedenis wordt nog 
onvoldoende uitgedragen door een groot 
aantal ondernemers. 

l Gastheerschap inclusief kennis van de 
historie, is over de hele linie gemiddeld niet 
voldoende.

l Het gemiddelde ambitieniveau bij de 
recreatieve ondernemers om te investeren in 
recreatieve innovaties is onvoldoende. 

l Een ideale ligging tussen 3 Nationale Parken 
en met het Holtinger veld en Linde vallei 
om de hoek. Gevarieerde natuur, nat, laag, 
hoog, droog

l Het natuur landschap wordt afgewisseld met 
een groot aantal mooie historische panden

l Rust, ruimte en duisternis.
l Drenthe is m.n. bij Nederlandse toeristen 

een sterk merk.
l Er verblijven al veel toeristen in de 

omgeving met trekpleisters als: Giethoorn, 
Weerribben, Dwingeloo

l Bestuurlijke wil bij 6 overheidsorganen. 3 
gemeenten en 3 provincies, die het belang 
van toerisme inzien.

l Er is al toeristische bedrijvigheid op het 
gebied van horeca, overnachten en er zijn 4 
musea.

l Er vinden een aantal grote, reeds gevestigde 
evenementen plaats die veel mensen trekken:  
Lentefair, Paard & Erfgoed, Paarden 
4-daagse en het Corso van Frederiksoord.

l Er komt een grote publiekstrekker in 2019, 
het Huis van Weldadigheid

l Stichting Weldadig Oord is opgericht:
o 55 ondernemers en organisaties verenigd
o diverse projecten gerealiseerd
o samenwerking buiten het gebied met 

arrangement partners
o serieuze gesprekspartner voor de 

overheden
l Betrokkenheid en trots van inwoners op 

hun geschiedenis

3.1.2 Zwakke punten
l Mismatch tussen potentiële bezoekers en de 

kwaliteit overnachtingslocaties. Met name 
voor campings en bungalow parken.  

3.1 Sterkte – zwakte analyse gebied 
van de Vrije Koloniën
Als onderdeel van het proces om tot deze visie te 
komen heeft het bestuur van de SWO gesproken 
met ondernemers en instellingen in het gebied 
van de Vrije Koloniën. Er hebben vele brainstorm 
sessies plaatsgevonden in verschillende 
groepssamenstellingen. Er is ook gesproken 
met diverse overheden, de Maatschappij van 
Weldadigheid en met professionals uit de 
toeristische advies branche. Deze gesprekken 
hebben o.a. geleid tot de volgende sterkte- 
zwakte analyses.

Het gebied van de Vrije Koloniën van 
Weldadigheid is uitgestrekt en loopt van 
Willemsoord in het zuid-westen helemaal tot 
Zorgvlied-Wateren in het noord-oosten. Het is 
een gevarieerd coulissen landschap met kleine 
dorpen, landbouw, veeteelt en veel bos. De 
gemeenschappelijke noemer van dit uitgestrekte 
gebied is de geschiedenis. Overal vind je in meer 
of mindere mate sporen terug van de MvW. 
Sporen in het landschap, de bebouwing maar 
ook in de mensen en hun verhalen. Veel families 
wonen al generaties lang in de koloniën, veel 
boeren pachten hun grond nog steeds van de 
MvW en veel mensen wonen in een monument 
dat een belangrijke rol gespeeld heeft in het 
experiment dat hier in 1818 door Johannes van 
den Bosch is begonnen.

3.1.1  Sterke Punten
l Unesco genomineerde geschiedenis met 

internationale dimensies
l Mooi gevarieerd gebied met natuur en 

cultuur.

Unesco genomineerde geschiedenis met  
internationale dimensies.

“In ons horeca bedrijf werkte tot voor 
kort 4 familieleden. Maar nu hebben 
we al 8 medewerkers in dienst”
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l Centraal gelegen tussen Weerribben-Wieden 
en Drents Friese Wold. (Een uniek verhaal 
in een decor van 3 Nationale Parken)

l Goed gelegen aan fietsknooppunten 
netwerk en er zijn door de SWO inmiddels 
een aantal thema routes gerealiseerd die 
Willemsoord verbinden met de omliggende 
nationale parken.

l Nieuwe gebied entrees accentueren het 
koloniedorp karakter van Willemsoord.

l Vanuit Willemsoord heeft de recreatieve 
branche goede samenwerking met collega’s 
in de omliggende dorpen (Giethoorn, 
Paasloo, Blokzijl etc).

l Centraal in Willemsoord een actieve 
betrokken recreatieve ondernemer.

l Bewoners zijn trots op hun historie 
en bereid zich hiervoor in te zetten. 
Dat uit zich o.a. in: Koloniefeest, 
Welkom in Weldadig Willemsoord, 
Koloniedonderdagen in het hoogseizoen en 
diverse wandelevenementen.

l Willemsoord sluit direct aan op het 
prachtige bosgebied Steenwijkerwold en het 
landgoed de Eese

3.2.2 Zwakke punten specifiek voor 
Willemsoord

l Kwaliteitsniveau van de 
overnachtingslocaties (met name campings) 
is laag en sluit niet aan bij de behoefte van 
hedendaagse toeristen.

l Willemsoord heeft de uitstraling van een 
13 in een dozijn dorp en heeft te weinig 
authentieke monumenten. Een passant 
herkent niet direct dat hij in een bijzonder 
dorp met een bijzondere historie is.

l Afstand naar de andere koloniën is groot.

3.2 Deelgebied Willemsoord
Willemsoord is door de MvW aangelegd in 
1820 als Kolonie lll. Er werden rond een 
aantal centrale gebouwen (schoolgebouw, 
fabrieksgebouw, woning fabrieksdirecteur en de 
woning van de onderdirecteur op de kruising 
Koningin Wilhelminalaan / Steenwijkerweg) 
een 100 tal kolonie boerderijtjes gebouwd. 
Uniek aan kolonie lll is het feit dat daar op grote 
schaal geëxperimenteerd werd met het in huis 
plaatsen van weeskinderen. Ook de vermeende 
kinderen van de latere koning Willem ll, Willem 
en Marianne der Nederlanden, werden in 
Willemsoord ondergebracht. Wat Willemsoord ook 
onderscheidt van de overige kolonies is het feit dat 
daar gedurende een periode van ongeveer 50 jaar 
ook een volwaardige Joodse kolonie is geweest met 
eigen Synagoge, badhuis en klaslokaal. 

3.2.1 Sterke Punten specifiek voor 
Willemsoord

l Historie is deels nog goed zichtbaar 
in het landschap. O.a. rechte lijnen, 
kolonieboerderijtjes, Hoeve Generaal 
van den Bosch, Hoeve Utrecht en Hoeve 
Amsterdam. Verder koloniekerkje plus 
pastorie, Joodse begraafplaats, woning 
onderdirecteur en fabrieksgebouw.

l Willemsoord heeft zich inmiddels 
ontwikkeld als zuidwestelijke toegangspoort 
naar de Vrije Koloniën vanuit Overijssel en 
Friesland. 

l Er zijn door de SWO een aantal innovatieve 
belevenissen gerealiseerd die de rol van 
toegangspoort waar maken: Kolonie 
speeltuin, Kolonie speurtocht, Audiotour, 
Virtual Reality Experience, Interactief 
Kolonie Informatie Punt (KIP).

l Beperkt toeristisch aanbod.
l Geen goede aansluiting bij toeristische 

plannen Weerribben-Wieden (Turf-Riet en 
Zuiderzee)

l Organisatie van evenementen blijft te 
amateuristisch door beperkte slagkracht, 
waardoor de toeristische impact te klein is.

Willemsoord



14 15

 Visie 2018-2023 Visie 2018-2023

3.3 Deelgebied Frederiksoord-
Wilhelminaoord
In Frederiksoord is in 1818 het verhaal van 
de Maatschappij van Weldadigheid begonnen. 
Johannes van den Bosch begon hier zijn 
grootschalige proefnemingen op het gebied van 
armoedebestrijding door middel van het stichten 
van landbouwkoloniën. In Frederiksoord-
Wilhelminaoord is heel veel te zien van dit 
historische experiment. Het landschap heeft 
nog steeds de herkenbare koloniestructuren 
van kleine boerenhoeves langs lange rechte 

lanen en er staan nog veel historische panden. 
De MvW houdt er kantoor in Huis Westerbeek 
en het bezoekerscentrum van de Koloniën 
van Weldadigheid wordt er volgend jaar mei 
geopend. 

3.3.1 Sterke Punten specifiek voor 
Frederiksoord-Wilhelminaoord

l Er is in het landschap nog veel te zien van 
het verhaal van de MvW

l Huis van Weldadigheid als grote attractie 
vanaf mei 2019

l Veel zwaar landbouw- en vrachtverkeer 
dwars door met name Frederiksoord.

l Parels als de tuinen van de tuinbouwschool, 
de Fruithof en de gehandicapte tuinen 
worden onvoldoende toeristisch benut.

l Samenwerking TIP, Huis van Weldadigheid 
en SWO is onvoldoende

l Internet en mobiel bereik is op veel plekken 
zeer slecht

l Bewoners zijn betrokken en zijn trots op 
hun dorpen

l Relatief veel horeca en beleving locaties, met 
name in Frederiksoord.

l Goede en actieve samenwerking Weldadige 
Oorden

3.3.2 Zwakke punten specifiek voor 
Frederiksoord-Wilhelminaoord

l Ontbreken van een luxe bungalow thema 
park voor kapitaalkrachtige toeristen. 

Frederiksoord-Wilhelminaoord
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l Uitgestrekt fraai coulissen landschap
l Spokeplas 
l Mooie historische molen
l Fietsondernemer die regio breed actief is.

3.4.2 Zwakke punten specifiek voor 
Noordwolde - Vledderveen

l Winkelstraat niet aantrekkelijk, veel 
leegstand

l Niet voldoende kwalitatief hoogstaande 
overnachtingslocaties 

l Gebrek aan horecagelegenheden, met name 
in het hogere segment.

l Bewoners Noordwolde dragen het verhaal 
van het desperado verleden nog teveel met 
zich mee als iets negatiefs

 

3.4 Deelgebied Noordwolde-
Vledderveen
Kolonisten die de kolonie verlieten mochten 
niet meer terugkeren. Velen vestigden zich op 
de arme (veen)gronden door in één nacht tijd 
een plaggenhut te bouwen met een rokende 
schoorsteen. Volgens het gewoonterecht mochten 
ze daar dan blijven wonen. Zo ontstonden o.a. 
de zeer armoedige hutten dorpen Vledderveen en 
Noordwolde-Zuid (ook wel desperado koloniën 
genoemd). Deze arme mensen mochten géén 
gebruik maken van de faciliteiten in de koloniën 
en probeerden een bestaan op te bouwen door 
het maken van vlechtwerkproducten van riet en 
biezen. Hieruit is later de vlechtwerkindustrie in 
Noordwolde ontstaan.

3.4.1 Sterke Punten specifiek voor 
Noordwolde - Vledderveen

l Aanwezigheid Nationaal Vlechtmuseum in 
fraai authentiek Rietvlechtschool gebouw en 
horecagelegenheid in de oude tramremise.

Noordwolde-Vledderveen
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3.5.1 Sterke Punten specifiek voor 
Boschoord / Doldersum / Zorgvlied

l Rust, ruimte, duisternis en veel natuur.
l Direct grenzend aan het Drents Friese Wold
l Meerdere overnachtingslocaties voor Ruiters 

met Paard. Aantrekkelijke ruiter en men 
routes

3.5.2 Zwakke punten specifiek voor 
Boschoord / Doldersum / Zorgvlied

l Relatief grote afstanden naar winkels
l Kwaliteit wandel- en fietspaden en 

boswegen is slecht. Met name in de winter
l SBB stuurt op activiteiten aan de randen van 

het natuurgebied. Hierdoor is de beleving 
bij gasten minder.

l Doldersum heeft héél weinig inwoners. De 
meeste verblijven in het bungalowpark en 
die komen daar voor hun rust en zitten niet 
op toeristische ontwikkelingen te wachten.

l Weinig enthousiasme bij de bewoners voor 
hun eigen gebied en bijbehorende historie. 
Géén positieve perceptie over de MvW

l Te weinig professionele startpunten voor 
wandelingen in het gebied. Startpunt bij 
horeca met b.v. nette parkeerplaatsen, 
speeltoestellen en informatieborden is 
gewenst.

l Géén slechtweer accommodatie
l Internet en mobiel bereik is op veel plekken 

zeer slecht

3.5 Deelgebied Boschoord-
Doldersum- Zorgvlied
Doldersum en Zorgvlied liggen in het uiterste 
noordoosten van de Vrije Koloniën. Hier werd 
vanaf 1820 kolonie 7 aangelegd. Na de bouw 
van de eerste boerenhoeves werd geconcludeerd 
dat de grond hier zo onvruchtbaar was 
dat men beter over kon gaan op bosbouw. 
Kolonie 7 werd “Boschoord”. Ook nu nog 
een uitgestrekt bosgebied in het bezit van de 
MvW en naadloos overlopend in het Nationale 
Park het Drents Friese Wold. In 1823 werd in 
Wateren (het huidige Zorgvlied) het landbouw 
instituut van de MvW opgericht. Eén van de 
eerste landbouwopleidingen van Nederland. 
Hier werden de o.a de wijkmeesters en de 
boeren voor de grote hoeves van de MvW in 
Veenhuizen en Ommeschans opgeleid en er 
werd t.b.v. de overige landbouwkoloniën volop 
geëxperimenteerd met landbouwgewassen, 
vruchtwisselingen en bemestingen. 

Boschoord-Doldersum-Zorgvlied
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o Initiatieven zullen worden ondernomen 
om het gebied zowel voor bewoners als 
gasten meer “fysiek” herkenbaar te maken 
in het landschap. Deze initiatieven zullen 
tevens de focus op het unieke verhaal 
versterken.

o Bewoners zullen zoveel mogelijk 
betrokken worden bij de toeristische 
ontwikkelingen. Zij zijn de ambassadeurs 
van het gebied en het verhaal. Zij 
zijn mede in staat om gasten unieke 
ervaringen te bezorgen.

o Landschappelijke ontwikkelingen zullen 
gericht zijn op het versterken van het 
historische karakter van de bebouwing 
en op het historische karakter van het 
agrarische landschap met bijbehorende 
landbouwgewassen. Samenwerking 
met de (pacht) boeren is cruciaal. 
Ontwikkeling van streekproducten op 
basis van koloniale landbouwgewassen zal 
sterk gestimuleerd worden.

o Op basis van behoefte van gasten 
zullen rondom het verhaal meer 
toeristische producten in het gebied 
worden ontwikkeld. Externe experts 
zijn betrokken bij het bepalen van 
verdere behoefte analyses van toeristen. 
Zie Bijlage de Onvoltooide kolonie op 
bladzijde 30 - 33.

o Bij alle ontwikkelingen zal 
rekening gehouden worden met de 
toegankelijkheid van minder validen.

4.3 Een decor van 3 nationale parken
l Naast de sterke focus op het unieke verhaal  

ziet de SWO het “decor van 3 Nationale 
Parken” als een integraal en zeer belangrijk  

ernaar streven dat het VTE overleg geleid zal 
gaan worden door een gebied coördinator.

l De SWO voorziet ook een nauwere opera-
tionele samenwerking met de Toeristische 
Informatie Punten van de gemeente 
Westerveld en het Huis van Weldadigheid. 

4.2 Beleefbaarheid van/in het gebied 
rond het unieke verhaal

l De SWO wil de komende 5 jaar de toeristische 
ontwikkelingen in het gebied van de Vrije 
Koloniën stimuleren door te focussen op 
ons Unieke Verhaal. Hiermee kunnen wij 
ons onderscheiden van “concurrerende” 
vakantiebestemmingen. Een uniek verhaal dat 
zelfs genomineerd is voor de wereld erfgoed 
lijst van Unesco. Nadat gasten in ons gebied 
een bezoek hebben gebracht aan het huis van 
Weldadigheid kunnen zij zich op vele plekken 
in ons gebied onderdompelen in het verhaal. 
Elke regio met zijn eigen specifieke verhaallijn 
en zijn eigen manier om gasten daarin mee te 
nemen. Meer focus op dit Unieke Verhaal zal 
gestimuleerd en verder ontwikkeld worden:
o Het Huis van Weldadigheid in Frederiks-

oord zal zich ontwikkelen als het centrale 
punt van het gebied. Van hieruit zullen 
gasten gestimuleerd worden om het gebied 
tot in al zijn uithoeken (van Willemsoord 
tot Zorgvlied) te gaan verkennen. 

o Milieu verantwoord vervoer door het 
gebied van de Vrije Koloniën zal verder 
ontwikkeld worden zodat gasten op 
diverse manieren in staat zijn het 
gebied en het verhaal te beleven. Tevens 
aandacht voor de kwaliteit van de 
vervoersinfrastructuur.

mogelijkheden biedt voor de bezoeker met een 
beperking. 

De afgelopen periode is er veel gebeurd om het 
toerisme in het gebied te stimuleren. Maar er 
moet nog heel veel gebeuren als we alleen al het 
aantal toeristische overnachtingen weer op de 
100% van 20 jaar geleden willen krijgen. Bij de 
nadere uitwerking van de 5 visie hoofdlijnen 
hieronder staat in hoofdstuk 5 ook per hoofdlijn 
een opsomming van een aantal ideeën. Sommige 
concreter dan anderen. Een aantal al voorzichtig 
in gang gezet. Ideeën van de SWO, de Weldadige 
Oorden, de MvW, of vanuit diverse overheden. 

4.1 Organisatie
l Het gebied ligt verspreid over 3 provincies, 
 3 gemeentes en heeft te maken met meerdere 

recreatieschappen, waterschappen en 
provinciale en gemeentelijke marketing 
organisaties. De SWO is opgericht om 
in samenwerking met alle relevante 
organisaties het toerisme te stimuleren. 
Om de ontwikkeling van het gebied van 
de Vrije Koloniën op meerdere terreinen 
vorm te geven is een aantal jaren geleden, 
als onderdeel van de het Kolonie Plan, het 
initiatief genomen voor het oprichten van 
een Vrije Tijds Economie (VTE) overleg 
voor dit gebied. In dit overleg is een 
aanzienlijk deel van bovengenoemde partijen 
vertegenwoordigd.

l De SWO zal er naar streven om in 
het VTE overleg relevante toeristische 
ontwikkelingen in ons gebied te helpen 
initiëren, coördineren en implementeren. 
Samenwerking is cruciaal. De SWO zal 

4  Visie op toeristische 
ontwikkelingen 2018-2023
Op basis van de Sterkte-Zwakte analyses heeft de 
SWO in samenwerking met de Weldadige Oorden 
een visie op de toeristische ontwikkelingen in het 
gebied voor de komende 5 jaar ontwikkeld. Deze 
visie geeft aan hoe de belangrijkste zwakke punten 
kunnen worden verbeterd en hoe de sterke punten 
nog beter kunnen worden benut. De visie van 
de SWO op de toeristische ontwikkeling van het 
gebied van de Vrije Koloniën wordt uitgewerkt op 
basis van vijf hoofdlijnen: 

1. Organisatie
2. Beleefbaarheid van / in het gebied rond het 

unieke verhaal
3. Het decor van 3 Nationale Parken (incl 

Holtinger veld en de Linde vallei)
4. Kwaliteit en op termijn kwantiteit van de 

overnachtingslocaties in het gebied
5. Marketing en ontsluiting van het gebied

Op basis van deze visie zal de SWO in nauwe 
samenwerking met de lokale overheden, 
provincies, recreatieschappen en de MvW 
projecten definiëren die een substantiële bijdrage 
leveren aan de toeristische ontwikkeling van 
het gebied. Uitvoer en implementatie van deze 
projecten zal plaatsvinden door de na overleg 
meest geschikte partij(en).

De SWO wil zich actief inzetten voor het 
zorgtoerisme. Hierbij richt zij zich op het VN 
verdrag waarin is afgesproken dat mensen met 
een beperking meedoen in de samenleving, ook 
op het gebied van toerisme en recreatie. De SWO 
is maatschappelijk betrokken en vindt het vanuit 
die hoedanigheid haar plicht dat het gebied van 
de Vrije Koloniën van Weldadigheid voldoende 

Uitvoer en implementatie van die projecten zal 
plaatsvinden door de in overleg bepaalde meest 
geschikte partij(en).
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4.5 Marketing & ontsluiting van het 
gebied

l Het gebied van de Vrije Koloniën en het 
verhaal van Johannes van den Bosch is 
bij potentiële gasten vrijwel niet bekend. 
Hierdoor staat ons gebied op het moment 
dat zij besluiten waar ze hun vakantie gaan 
doorbrengen, niet op hun voorkeurslijstje. 
De SWO zal dan ook een grote inspanning 
leveren om de naamsbekendheid van ons 
gebied te vergroten. Dit zal zij o.a. doen 
door:
o Verder door ontwikkelen van de website 

weldadigoord.nl in samenwerking met 
welkomtoenwelkomnu.nl van de MvW

o Voeren van campagnes op sociale media
o Uitbreiden van het aantal Kolonie 

Informatie Punten
o Consequent doorvoeren van de huisstijl 

op alle communicatieve uitingen 
(inclusief brochures, fiets-, wandel-, 
paard- en autoroutes)

o Huisstijl altijd in nauw overleg met de 
MvW

o Uitgeven van persberichten, organiseren 
van persreizen

l Aandacht zal besteed worden aan een 
logische en éénduidige bewegwijzering van 
buiten het gebied het gebied in. Dat geldt 
ook voor de bewegwijzering in het gebied

Deze visie is gecommuniceerd met alle relevante 
partijen in het gebied. Provincies, gemeentes, 
recreatieschappen en Weldadige Oorden. 
Samenwerking tussen deze partijen zal cruciaal 
zijn voor het bereiken van de doelstellingen van 
de SWO

onderdeel van deze visie. Wij willen de 
ligging tussen de Nationale Parken meer 
gaan benutten door het stimuleren van 
milieuverantwoorde fysieke vervoersverbin-
dingen tussen ons gebied en de omliggende 
nationale parken. Onder de 3 Nationale 
Parken verstaan wij ook het Holtinger Veld 
en de Linde Vallei. De SWO voorziet tevens 
het belang van het verder ontwikkelen van 
thema routes die het gebied van de Vrije 
Koloniën verbinden met de omliggende 
Nationale Parken en het verder ontwikkelen 
van de samenwerking met arrangement 
partners in de gebieden om ons heen. 
Toeristen trekken zich niets aan van grenzen. 

l Met eigenaren van omliggende 
natuurgebieden zal overlegd worden 
over het verbeteren van de toeristische 
infrastructuur en toegankelijkheid. 

4.4 Kwaliteit en kwantiteit 
overnachtingslocaties

l De SWO constateert een ontwikkeling 
waarbij gasten behoefte hebben 
aan kwalitatief hoogstaande 
overnachtingslocaties die ook nog eens 
onderscheidend zijn. De SWO wil de 
komende 5 jaar waar mogelijk initiatieven 
op dit gebied ondersteunen en faciliteren. 

l Recreatieve ondernemers zullen zoveel 
mogelijk gestimuleerd worden om het 
gastheerschap in het algemeen en de kennis 
van het unieke verhaal in het bijzonder, op 
een hoger plan te brengen. Hiertoe wil de 
SWO met bestaande partijen een specifieke 
training ontwikkelen die opleidt tot gastheer 
van de Vrije Koloniën en van de omliggende 
Nationale Parken om ons heen.

Het gebied van de vrije koloniën en het verhaal van 
Johannes van den Bosch is bij potentiele gasten vrijwel 
niet bekend.



Zes dorpen, één verhaal

www.weldadigoord.nl  Een Weldadig Oord

        WILLEMSOORD
Verhaallijn:  De weeskinderen
 (Willem & Marianne)
Focus doelgroep: Gezinnen

     DOLDERSUM
Verhaallijn:  Boschoord
Focus doelgroep: De wandelaar

        NOORDWOLDE
Verhaallijn:  De Desperado’s
Focus doelgroep: De fi etser

        ZORGVLIED
Verhaallijn:  De landbouwschool
Focus doelgroep: Hippische toerist

        FREDERIKSOORD/WILHELMINAOORD
Verhaallijn:  De proefkolonie
Focus doelgroep: cultuurliefhebbers, startpunt voor bezoek   
 aan Vrije Koloniën
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l Realiseren van een eigen, uitgebreide 
Kolonie kostuum Lijn (kolonisten gezinnen, 
Johannes van den Bosch, Wijkmeester, 
Dominee etc). Hierdoor kunnen we bij 
evenementen extra beleving toevoegen rond 
de verhalen die we vertellen.

l Meer thema wandelroutes (Monumenten 
wandelroute Frederiksoord-Wilhelminaoord, 
Pauper portretten wandelroute, proefkolonie 
wandelroute) en routes geschikt voor 
minder validen. O.a. familiepad Sterrebos, 
picknicktafels langs routes geschikt 
voor rolstoelgebruikers, introductie van 
rolstoelfiets met trapondersteuning.

l Ontwikkelen van een structureel Kunst en 
Cultuur evenement in de Kolonie periode 
van 2-6 weken. Te beginnen rondom het 
dansevenement 3e weekend van juni 2019.

l Uitstraling Willemsoord verbeteren:
o Nader onderzoek doen naar de 

mogelijkheden, maar in ieder geval 
plannen uitwerken om bezitters van 
koloniewoningen en/of grote kolonie 
hoeve’s te stimuleren om hun pand en 
tuin meer in overeenstemming te brengen 
met de historische situatie

o Straatlantaarns in Willemsoord vervangen 
door historische lantaarns

o Herstel van originele beplanting in de 
openbare ruimte

o Mobiele Kolonisten Silhouetten in het 
landschap. 

l Voorziening voor de internationale toerist
o Vertalen VR en Audiotour in het Engels / 

Duits
l Specifiek voor Frederiksoord en omgeving:

o Tuinen vanWeldadigheid Frederiksoord 
worden een toeristische attractie: 

Uit de zwakte analyse blijkt dat het soms 
lastig is voor een toerist om te herkennen 
dat hij in het gebied is aangekomen van 
de voormalige Vrije Koloniën. Dit project 
levert een bijdrage beleving onderweg en 
herkenbaarheid van het gebied.

l Uit de SWOT analyse blijkt dat het in het 
gebied ontbreekt aan een grote attractie. Een 
high flyer zal beslist een enorme attractie 
zijn. Het zal enorm veel mensen kennis 
laten maken met ons gebied. Het gebied 
wordt zichtbaar van bovenaf. 

l De huidige Elektrische Kolonie Express 
(EKE) zal voorzien worden van een eigen 
aanhanger inclusief voorzieningen voor het 
meenemen van een rolstoel. Uit de zwakte 
analyse blijkt dat zowel accommodaties 
als belevingen beter toegankelijk moeten 
worden gemaakt voor minder validen. 

l Uitbreiding EKE project naar de poorten 
van ons gebied: Willemsoord, Zorgvlied 
– Doldersum en Noordwolde. Meerdere 
elektrische vervoermiddelen verhoogt de 
beleving van het gebied. EKE geschikt 
maken voor rolstoelgebruiker

l In sommige regio’s is de betrokkenheid 
van bewoners bij de geschiedenis van het 
gebied en de bijbehorende toeristische 
ontwikkelingen minimaal of zelfs negatief. 
Ontwikkelen van een Weldoeners Platform 
om bewoners en gasten digitaal te betrekken 
bij ontwikkelingen in ons gebied en om 
ze zo voordelen te bieden bij bestedingen 
bij Weldadige Oorden, zal hier verbetering 
in brengen. Het platform biedt tevens 
mogelijkheden om recreatieve gasten 
betrokkenheid te stimuleren en zo herhaal 
bezoeken te realiseren.

hebben voor de toeristische ontwikkelingen 
in het gebied. Sterk punt is wel weer dat deze 
partijen over het algemeen erg betrokken zijn 
bij deze ontwikkelingen waarbij de kans om op 
de Wereld erfgoedlijst van Unesco te worden 
opgenomen, sterk motiverend werkt. 

5.2 Beleefbaarheid van/in het gebied 
rond het unieke verhaal
Projecten en ideeën op het gebied van 
beleefbaarheid

l Met behulp van bijvoorbeeld de app 
“Space Time Layers” zal er voor het hele 
gebied een digitale informatie laag komen 
die voor allerlei doelgroepen kan worden 
ingezet. Denk aan speurtochten voor 
kinderen, augmented reality onderweg 
en meer achtergrond informatie over 
bezienswaardigheden.

l In overleg met (pacht)boeren de structuur 
van oorspronkelijke gewassen / akkertjes 
waar mogelijk terugbrengen. Oude 
gewassen gebruiken voor typische kolonie 
streek producten. Dit zal het landschap 
aantrekkelijker maken en zal onderweg de 
toerist een deel van onze (kolonie landbouw) 
geschiedenis kunnen vertellen. Uit de zwakte 
analyse blijkt dat er onderweg meer te 
beleven moet zijn. Historische akkers met 
eigen streekproducten te zien en te kopen op 
locatie van de boer zelf zal een versterking 
betekenen van het beleven van ons gebied.

l Door het hele gebied van de Vrije Koloniën  
informatieborden plaatsen bij de monumenten/ 
bezienswaardigheden. Alle borden in één stijl 
en alles voorzien van samenvatting in het 
Engels en Duits. Inclusief link naar digitale 
mogelijkheden zoals apps, VR en audiotour. 

5 Projecten en ideeën
Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven is de 
visie van de SWO op de toeristische ontwikkeling 
van het gebied van de Vrije Koloniën uitgewerkt 
langs vijf hoofdlijnen: 

1. Organisatie
2. Beleefbaarheid van / in het gebied rond het 

unieke verhaal
3. Het decor van 3 Nationale Parken (incl 

Holtinger veld en de Linde vallei)
4. Kwaliteit en op termijn kwantiteit van de 

overnachtingslocaties in het gebied
5. Marketing en ontsluiting van het gebied

Een uitgebreide inventarisatie van meer of 
minder concrete ideeën en projecten op basis van 
deze vijf hoofdlijnen volgt hieronder. De SWO 
zal het initiatief nemen om een aantal van deze 
ideeën de komende 5 jaar te gaan realiseren. 
Hiervoor zal de SWO kijken naar prioriteiten en 
haalbaarheid. Daarnaast zullen zij een inspanning 
leveren om ideeën onder te brengen bij andere 
verantwoordelijke partijen. In het VTE overleg zal 
uiteindelijk definitieve afstemming plaatsvinden 
over welke projecten door welke partijen zullen 
worden opgepakt.

5.1 Organisatie
Projecten en ideeën op het gebied van Organisatie

l Aanstellen van een gebied coördinator. 
Mede verantwoordelijk voor de toeristische 
ontwikkelingen in het gebied. Gaat het VTE 
overleg aansturen.

l Nauwere samenwerking SWO, TIP en Huis 
van Weldadigheid. 

Uit de Sterkte – Zwakte analyse blijkt dat er 
zeer veel partijen een deelverantwoordelijkheid 

Ontwikkelen van een structureel Kunst en Cultuur  
in de Kolonie periode van 2-6 weken.
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organisatie zelf draaiend gehouden worden 
maar kunnen bijvoorbeeld ook de ontwikkelde 
routes zowel fysiek als digitaal en in drukvorm 
operationeel gehouden worden. Ook de 
marketing en promotie van het gebied middels 
website, social media en andere manieren kan 
worden gecontinueerd.
Als deze instandhouding is gerealiseerd kan 
de SWO zich focussen op nieuwe initiatieven 
en bijbehorende project financiering. Hiervoor 
zullen dan aparte trajecten worden opgestart.
In de tabel hieronder een overzicht van de 
gebudgetteerde inkomsten en uitgave van de 
SWO per jaar voor de komende jaren. Hieruit 
blijkt een structureel tekort. De SWO zal 
zich inspannen om in overleg met de lokale 
overheden dit tekort te dichten.

7 Samenwerking
De SWO zal zich de komende jaren in 
nauwe samenwerking met de 3 gemeentes, 
de Maatschappij van Weldadigheid, de 
recreatieschappen, provincies en overige 
relevante partijen in zetten om de doelstellingen 
en ambities op het gebied van toerisme 
en recreatie, te realiseren. De focus van de 
Stichting Weldadig Oord is het gebied van de 
Vrije Koloniën van Weldadigheid, waarbij de 
samenwerking met de omliggende Nationale 
Parken (inclusief Holingerveld en de Linde 
vallei) van groot belang is om de doelstellingen 
te kunnen realiseren. Dit visie document zal 
daarbij gehanteerd worden als leidraad. Het Vrije 
Tijd Economie (VTE) overleg zal zoveel mogelijk 
als platform gebruikt worden om ideeën en 
projecten onderling af te stemmen en verder uit 
te werken.

o Samen met een professionele partij een 
plan ontwikkelen met als doel het vinden 
van een investeerder in een modern 
kleinschalig bungalowpark / camping.

5.5 Marketing & ontsluiting van het 
gebied
Projecten en ideeën op het gebied van marketing 
& ontsluiting van het gebied

l Meer KIP’s in het gebied: Noordwolde, 
Frederiksoord, Zorgvlied en Doldersum. 
Tevens bij Weldadige Oorden waar veel 
mensen komen een balie model: Logement 
Frederiksoord, Huis van Weldadigheid, 
Hotel Brinkzicht, Huis ten Wolde, Landal 
park Zorgvlied etc.

l Verbeteren mobiele ontvangst met name in 
Frederiksoord en Zorgvlied

l Promotie op het station van Steenwijk (o.a. 
KIP)

l Social Media marketing campagnes
l Toeristische adviesmodule en toeristische 

agenda implementeren op de website van 
SWO

6 Financiering
De SWO is in januari 2016 opgericht en heeft de 
organisatie van de Stichting zelf kunnen opzetten 
op basis van bijdragen van de Weldadige Oorden 
en een aantal project subsidies (o.a. ‘Het verhaal 
van Overijsel’ en de impulsgelden van de 
gemeente Steenwijkerland).
Inmiddels zijn er een groot aantal projecten 
gerealiseerd en zijn de bijbehorende project 
subsidies uitgegeven. Om datgene wat de SWO 
inmiddels gerealiseerd heeft in stand te kunnen 
houden is er behoefte aan een structurele 
financiering van de SWO. Hiermee kan de 

rondom het gebied van de Vrije Koloniën. 
l Meer thema fiets routes richting Dwingelder 

veld en Holtinger veld. Wandel-fietsbrug 
Vledder A. De verbinding met andere 
omliggende (natuur)gebieden is inmiddels 
gestart. Routes richting Havelte en 
Dwingeloo ontbreken nog.

l EKE routes richting de omliggende 
Nationale Parken ontwikkelen.

l Geïntegreerde aanpak bebording / routering 
vanuit alle richtingen het gebied van de 
Vrije Koloniën in.

l Aansluiting bij Weerribben-Wieden:
o In overleg met de SWO kijken hoe 

we Willemsoord (en de Eese) beter 
opgenomen kunnen worden in het 
toeristische aanbod van onze regio. Hop 
on hop of bus in de regio?

5.4 Kwaliteit en kwantiteit 
overnachtingslocaties
Projecten en ideeën op het gebied van kwaliteit 
en kwantiteit overnachtingslocaties.

l Kleinschalig bungalowpark van 
plaggehutten nabij Vledderveen-
Noordwolde Zuid. Toeristen zijn op zoek 
naar unieke en luxe overnachtingslocaties. 
Uit de zwakte analyse blijkt dat daar gebrek 
aan is. Een bungalow plaggehuttendorp 
past goed bij het verhaal en het gebied en 
zal een unieke ervaring bieden voor gasten. 
De SWO zal zich inspannen om samen met 
de overheden locaties te vinden waar dit te 
realiseren valt. Tevens zal de SWO trachten 
ondernemers te vinden die hierin willen 
investeren.

l Verbeteren toeristische overnachtingslocaties 
Willemsoord:

Wintertuin, Orangerie & Wellness.
o Uitkijktoren aan de rand van het 

Sterrebos
o Familie wandelpad door het Sterrebos, 

ook geschikt voor minder validen.
o Restaurant met buiten activiteiten op 

terrein Koloniehof
o Verkeersplan Frederiksoord 
o Parkbos Sterrebos, vergroten van de 

natuurwaarden van het bos
l Specifiek voor Noordwolde en omgeving:

o Jaarlijks terugkerend cultureel evenement 
met participatie van bewoners 

o Vaker openstelling van de molen 
bijvoorbeeld in combinatie met 
tentoonstelling Dorpsarchief Noordwolde

o Variatie op kolonisten portretten in 
Noordwolde. Bijvoorbeeld een portret- 
route met oude foto’s van het vlechtverleden.  
Kan ook i.c.m. een audio tour.

o Aanbrengen “optisch” fietspad Oost- of 
Westvierdeparten

l Specifiek voor Boschoord – Zorgvlied – 
Doldersum em omgeving:
o Exploitatie schuur Boschoord door 

ondernemer.
o Wandelende Steenoven project
o Uitbreiding paardrijroutes en aansluiting 

op routes Drents-Friese Wold /  
Linde vallei.

o Boschoord wandelroute
l Specifiek voor Wilhelminaoord

o Commerciële horecagelegenheid met 
terras in het Dorpshuis.

5.3 Een decor van 3 Nationale Parken
Projecten en ideeën op het gebied van de 
Nationale Parken en overige natuurgebieden 

EKE routes richting de omliggende nationale parken 
ontwikkelen.
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De SWO heeft in samenwerking met 
Museum de Proefkolonie een heldere strategie 

ontwikkeld m.b.t. het binnnen- en het buiten museum. 
Gasten zullen verleid worden om bij een bezoek aan het 

gebied als eerste het museum de Proefkolonie te bezoeken. 
Zowel in- als direct buiten het museum zullen bezoekers 

gestimuleerd worden om het gebied in te trekken. In het buiten 
museum is nog veel te zien van de historie van de Maatschappij 

van Weldadigheid. Denk aan de rechte lijnen in het landschap, het 
ortogonale stelsel en de vele monumenten. Om het buiten museum 

nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers heeft de SWO samen met 
het bureau De Omgevingspsycholoog, een concept ontwikkeld van 

10 aanvullende belevingslocaties. De eerste is een grote locatie direct 
bij het museum dat dient als springplank voor ontdekkingstochten 
in het veld. Elke belevingslocatie bestrijkt grotere, overkoepelende 

terugkerende thema’s uit het heden en het verleden en zis gekoppeld 
aan de verhaallijne in de betreffende subregio.

Bijlage

De onvoltooide kolonie

ZORGVLIED
Landbouwschool
De Steenovens

DOLDERSUM/
BOSCHOORD
Mobiel infopunt
Het schooltje

NOORDWOLDE
De desperado’s

WILLEMSOORD
Het kruispunt

FREDERIKSOORD/
WILHELMINAOORD
Kolonieboerderij
Hoeve Willem III
Kolonieperspectief
Ons Dorpshuis



-

.

MOBIEL INFOPUNT

LANDBOUWSCHOOL

DE DESPERADO’S

DE STEENOVENS

ONS DORPSHUIS

KOLONIEBOERDERIJ

HET KRUISPUNT

HOEVE WILLEM III

HET SCHOOLTJE KOLONIEPERSPECTIEF
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Mobiel educatiecentrum voor onderwijs. Door met het 
mobiele informatiepunt naar onderwijs locaties toe te gaan 
worden schoolgaande kinderen bekend gemaakt met het 
lokale erfgoed. Ook kunnen we zo begin en eindpunten 
vormen voor excursies, of schuilplekken bij slecht weer.

Het schoolgebouw brengt het verhaal van Mulder, een 
leerling van de Nederlandse professor Van Zwinderen. 
Hij werd aangesteld door Johannes van den Bosch om de 
landbouwschool “Landbouwinstituut Wateren” te besturen. 
Mulder ontwikkelde de school in de geest van Wehrll, een 
vooruitstrevend onderwijzer uit Zwiterzerland.

Het verhaal van de vlucht en het (zware) leven van de 
desperado’s. Verteld d.m.v. een doolhofstructuur. Metafoor 
voor het moeilijke leven van desperado’s en de ‘verkeerde’
afslagen die zij konden nemen. Het doolhof laat zien dat het 
de koloniën barmhartig, maar ook bijzonder streng konden 
zijn.

Het rustpunt bestaat uit een spiraal gemaakt van baksteen. 
De bakstenen als product uit de ovens. De spiraal leidt 
mensen naar binnen, terug naar de tijd waarin de 
steenovens gebruikt werden. Aan de binnenmuur staan 
meerdere bankjes om uit te rusten. In het midden van de 
spiraal staat de steenoven die in 2019 heeft gebrand.

Het dorpshuis is een goed startpunt voor een wandeling 
of fietstocht rond Wilhelminaoord. Onder andere de 
koloniewinkel, rustoorden, het schooltje en de begraafplaats 
liggen op wandelafstand. Het koloniekerkje heeft een mooie 
(picknick)buitenruimte en is een goed startpunt voor een 
wandeling door de landerijen.

Een nieuwe familie komt aan bij de Koloniën van 
Weldadigheid. De route begint bij de oorspronkelijke 
ingang aan de Graaf van Limburg Stirumlaan, vandaar 
lopen bezoekers richting het kruispunt bij de gaarkeuken. 
Onderweg is er een authentieke kolonieboerderij te bezoeken 
waar het verhaal met behulp van acteurs tot leven komt.

Overzicht van de structuur van Willemsoord inclusief 
bewaard gebleven gebouwen en locaties, weergegeven
op toposcopes (horizontale kaarten). Het verhaal van 
Willem en Marianne en de betrokkenheid van koning Willem 
2 bij de Kolonie. Uitgebeeld door een eenzame sculptuur van 
2 kinderen langs de weg, met display.

Op het terrein van hoeve Willem III worden enkele luxe
overnachtingsplaatsen gerealiseerd waar families kunnen 
verblijven. Hier kunnen ze ontdekken wat het boerenleven 
van toen en nu inhoud. Daarnaast is hoeve Willem III een 
zeer goede startplaats om de rest van het koloniegebied te 
verkennen.

Startpunt van activiteiten. Bezoekers kunnen een bijdrage
leveren aan de inventarisatie van soorten met een app/
determinatiekaarten, voor kinderen is er een speurtocht. 
Het schooltje dient als startpunt van activiteiten zoals 
natuur/bosbouwwandelingen met of zonder boswachter of 
vrijwilliger.

De belevingsplek bij het Huis van Weldadigheid biedt met 
een groots gebaar een 3D overzicht van het gebied. Het laat 
de samenhang tussen de deelgebieden zien en toont de relatie 
tussen landschap, stedenbouw en architectuur. Het geeft 
zowel het overzicht als de mogelijkheid op specifieke plekken 
binnen de plattegrond kleinschalige ervaringen te bieden.
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Begroting jaarlijkse inkomsten SWO Gebudgeteerd Opmerkingen
Contributie Weldadig Oord 2018 e  4.991 Op basis van 55 Weldadige Oorden
Contributie Arrangementspartners e 725 Op basis van 8 arrangementspartners 
   2018: De Rechter, Doevenhuis, Geertien,
   Mauritshuis, Peregola Giethoorn, 
   Holland Inn, Wapser Herberg & Bitter- 
   Zoet
Opbrengst boek 2018 e 2.637 Op basis van 500 boeken
Bijdrage Weldadige Oorden campagnes e 2.500 Facebook campagnes, promotiemateriaal,
en materiaal   folderrekjes, borden gebiedskaart, vlaggen,
   ect.
Bijdrage Virtual Reality applicatie e 938 Op basis van 750 views
Bijdrage verhuur EKE e 5.000 Op basis van 125 dagen verhuur

Overige bijdragen
Bijdrage gemeente Steenwijkerland
Bijdrage gemeente Weststellingwerf
Bijdrage gemeente Westerveld

Totaal e 16.792

Begroting jaarlijkse kosten SWO Gebudgeteerd Opmerkingen
Bankkosten e  300 
Boekhoud- en administratiekosten e 1.500 
Bestuurskosten e 1.500 Bijeenkomsten Weldadige Oorden, 
   reiskosten en overige onkosten
Onderhoud bestaande routes e 1.000 Paaltjes, bordjes, ect.
Drukkosten bestaande routes en e 9.000 Op basis van 2 keer drukken per route/
brochures 	  brochure per jaar
Ontwikkelen en uitgeven nieuwe e 6.000 Op basis van 3 nieuwe routes per jaar
routes
Exploitatie EKE e 5.000 Verzekering, stalling, electra, 
   onderhoud en afschrijving
Onderhoud website / social media e 3.500 Ga creatief, inclusief nieuwsbrieven
Externe communicatie e 12.500 Persreizen, advertentiecampagnes
   social media
Doorontwikkelen functionaliteiten e 5.000 Integreren gebiedsagenda, adviesmodule,
website   routeapps,etc.
Doorontwikkelen functionaliteiten KIP e 5.000 Uitbreiden agendafunctie, uitbreiden 
website   adviesmodule, integreren nieuwe routes,
   Weldadige Oorden, etc.
Trainingen Weldadige Oorden e 5.000 Gastheerschap, social media, 
   gebiedsambassadeur
Onvoorzien e 5.000 

Totaal e 60.300

Overzicht Weldadige Oorden en Arrangementpartners per okt 2018  
 

Naam bedrijf Vallend onder koloniedorp Provincie
Eetcafé de Steen Willemsoord Overijssel
Camping de Houtwal Paasloo Willemsoord Overijssel
Erbij Events Willemsoord Willemsoord Overijssel
Westerkerkje Willemsoord Overijssel
Zwembad Tolhekke Willemsoord Overijssel
Huis ten Wolde Willemsoord Overijssel
B. en B. Paasloërhof Willemsoord Overijssel
Klimbos Paasloo Willemsoord Overijssel
Expositie Beeldschoon Willemsoord Overijssel
Eeserheideveld Willemsoord Overijssel
Charme Logies/Beleeftoers Frederiksoord Drenthe
Zeemuseum Miramar Frederiksoord Drenthe
Vakantieverblijf De Bakkerij Frederiksoord Frederiksoord Drenthe
Hotel Frederiksoord Frederiksoord Drenthe
Museums Vledder Frederiksoord Drenthe
Kaasboerderij Bergsma Nijensleek Frederiksoord Drenthe
Het Huygenshuys Frederiksoord Frederiksoord Drenthe
Camping Moesberg Nijensleek Frederiksoord Drenthe
BedandBreakfast 54 Nijensleek Frederiksoord Drenthe
Theehuis ‘t Hunebed Frederiksoord Drenthe
Maatschappij van Weldadigheid, Koloniehof  Frederiksoord Drenthe
Huis van Weldadigheid Frederiksoord Drenthe
Kolonistenhuisje Frederiksoord Drenthe
Bosbad Vledder Frederiksoord Drenthe
Ikeair Frederiksoord Drenthe
St. Fruithof Frederiksoord Drenthe
Camping Bosrand Vledder Frederiksoord Drenthe
Landbouwe Frederiksoord Drenthe
Brinkzicht Frederiksoord Drenthe
De Tippe Vledder Frederiksoord Drenthe
Roomlogies Frederiksoord Drenthe
Camping-rst. Adelhof Frederiksoord Drenthe
Botanische tuin Mei Chu Wilhelminaoord Wilhelminaoord Drenthe
Bed & Breakfast Hierboven Wilhelminaoord Wilhelminaoord Drenthe
Ons Dorpshuis Wilhelminaoord Drenthe
Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde Noordwolde Friesland
Theeschenkerij De Buytenplaets Noordwolde Noordwolde Friesland
Outdoorpoint Noordwolde Noordwolde Friesland
Woldse Weelde Vledderveen Noordwolde Drenthe
B. en. B “Hoeve 202” Noordwolde Friesland
Camping Bij het Ven Noordwolde Drenthe
Fietsplus Noordwolde Noordwolde Friesland
Vakantiepark Bosmeer Noordwolde Noordwolde Friesland
Camping Rotandorp Noordwolde Friesland
Camping Hanestede Noordwolde Friesland
Logement Grenzeloos Do.sum Doldersum Drenthe
B&B Hoeve Morgenster Doldersum Drenthe
De Werkhorst Doldersum Drenthe
Vakantiepark Te hooi en te Gras Doldersum Friesland
Landal Hunerwold State Zorgvlied Drenthe
Cp Hertenweide Zorgvlied Zorgvlied Drenthe
Cp Zonnekamp Zorgvlied Zorgvlied Drenthe
Restaurant Villa Nova Zorgvlied Zorgvlied Drenthe
Erfgoed Express Zorgvlied Zorgvlied Drenthe
Vakantie Landgoed Alberthoeve Zorgvlied Drenthe
  
Arrangementpartners   
Rest. Het Doevehuis  Kalenberg Overijssel
Cafe/rest. Prins Mauritshuis  Blokzijl Overijssel
Rest. Geertien  Muggenbeet Overijssel
Hotel/brasserie De Pergola  Giethoorn Overijssel
Heren van de Rechter  Steenwijk Overijssel
Hotel-Rest. Wapserherberg  Wapse Drenthe
Hotel-rest Bitter en Zoet  Veenhuizen Drenthe
Ludiek Havelte per 2019  Havelte Drenthe  
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