
KOLONIËN VAN
WELDADIGHEID

Virtual Reality Experience  
Ingesproken door de acteurs van Het Pauperparadijs

Maak een virtuele tijdreis terug naar het jaar 

1825. In een 8 minuten durende VR Experience 

kom je als pauper aan in Kolonie III. Hier word je 

hoogstpersoonlijk ontvangen door Generaal Johannes 

van den Bosch die je wegwijs maakt in het dagelijkse 

leven in ‘zijn’ Kolonie. Een spectaculaire en leerzame 

ervaring voor jong en oud. 

Met z’n allen op avontuur 
In de fraai aangelegde Kolonietuin is volop vertier. Doe 

mee met de spannende speurtocht, kom klauteren in 

de speeltuin of speel 

een potje minigolf. 

Ga met de kids op 

Kolonieavontuur en 

beleef het mysterie van 

Willem en Marianne. 

Toen Willemsoord in 

1820 werd gesticht, 

woonden zij al in deze 

bijzondere kolonie.

5 of 8 km
Wandelen in
    Weldadig

Willemsoord   

Ook als 
audiotour 
mogelijk 

Maatschappij van Weldadigheid 
Het is 1818. Generaal Johannes van den Bosch en zijn 

Maatschappij van Weldadigheid willen de armen in 

Nederland perspectief op een beter 

bestaan bieden. Frederiksoord 

was de eerste plaats waar de 

generaal met carte blanche van 

Koning Willem de kolonisten 

nieuwe kansen bood. Al snel 

volgen Wilhelminaoord en 

Willemsoord. Het 

begin van een groots 

maatschappelijk 

experiment dat nog 

steeds zichtbaar is 

in het landschap 

en herkenbaar 

is aan de 

karakteristieke 

monumenten. 

Colofon
Uitgave van: 

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

     www.weldadigoord.nl        Een Weldadig Oord        weldadig_oord

Meer wandel- en fietsroutes zijn 

verkrijgbaar bij de Weldadige Oorden. 

Als leidraad kun je ook de gebiedskaart 

achterop het ‘Weldadig Rondje’ 

gebruiken. Deze bevat nog meer 

nuttige en interessante informatie. 

Welkom toen, welkom nu!



Ontdek de Koloniën van Weldadigheid. Een uniek stuk 

Nederlandse geschiedenis met een rijke historie gelegen 

in Drenthe, Friesland en Overijssel. Een bijzonder 

gebied dat omringd is door drie schitterende Nationale 

Parken: het Drents-Friese Wold, Weerribben-Wieden 

en het Dwingelderveld. Een prachtige uitvalsbasis voor 

deze wandeltocht.

Beleef Kolonie III 
Welkom in Weldadig Willemsoord. Hier kwamen 

in 1820 de eerste kolonisten aan. Willemsoord 

was een vrije Kolonie met een eigen structuur die 

je nog zichtbaar terugvindt in een deel van het 

landschap; een kruispunt als centrum, rechte lanen, 

open landbouwgronden, lintbebouwing en grote 

Koloniehoeves. Kolonie III was voor Johannes van den 

Bosch het ideale koloniemodel met faciliteiten op een 

centraal punt.

7.  Kerk en pastorie 

8.   Woning onderdirecteur 

Fabriekswezen

9.   Fabrieksgebouw/

spinzaal 

10. Verenigingsgebouw 

11. Station 

12.  Molen 

13.  Begraafplaats ‘Vredehof’

14.  Veentjes en  

vissteiger
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1. Kunstwerk ‘De Munt’ 

2. Woning adjunct-

directeur Maatschappij 

van Weldadigheid 

3. School en onderwijzers-

woning

4. Huizen in Kolonie 

Willemsoord

5. Koloniehuisje

6. Hoeve Generaal van  

den Bosch 

Bezienswaardigheden

Parkeer- en startplaats
Eethuys De Steen 

Steenwijkerweg 155, Willemsoord 

www.eethuysdesteen.nl - (0521) 588 307

Start route! Begin bij Eethuys De Steen en steek de 

kruising schuin over naar de woning van de adjunct-

directeur (2), steek de weg over naar de school 

en vervolg de route naar het zuiden. Volg verder 

de nummers op deze kaart en lees onderweg de 

informatieborden die bij de bezienswaardigheden staan.

Let op! De korte wandelroute 

kun je ook als audiotour volgen. 

Vraag ernaar in  Eethuys De Steen.

Wandelen in Weldadig Willemsoord 

18. Hoeve Amsterdam 

19. Hoeve Utrecht 

20. Stoomzuivelfabriek ‘Deli’ 

21. Landbouwschool 

15.  Winkeltjes op  

De Pol

16. Joodse Begraafplaats 

17. Koloniehuisje 


