
Kom kijken en proeven in De Fruithof
De Fruithof is een belevenis! Op meer dan 8 hectare 

grond vind je hier verschillende kleinere boomgaarden, 

omringd door struiken vol bloemen, bessen en bottels. 

Het staan aan zo’n 800 bomen en 550 verschillende 

historische fruitrassen. De grootste collectie van 

Europa. Dat is best bijzonder! 

Door de Fruithof slingert het ’Struunpad’. Een verrassing 

voor jong en oud. Blikvangers langs het pad zijn de 

Beestentoren, hierin wonen wilde bijen en andere 

insecten die belangrijk zijn voor de bestuiving van 

het fruit, en de Bloesemboog. In het winkeltje koop je 

appelsap en afhankelijk van de tijd van het jaar appeljam, 

appelstroopcompote en vers fruit uit de boomgaard. 

Biologische markt 
Iedere zaterdag van 9.00 – 14.00 uur is er een 

biologische markt op het plein tegenover museum

De Proefkolonie in Frederiksoord. Welkom! 

Struinen door
De Tuinen
Welkom in De Tuinen van Frederiksoord

Tuin zonder Drempels 
In de Tuin zonder Drempels (ook wel Van Swietentuin 

genoemd) wordt mede zichtbaar gemaakt hoe je met 

een hoge leeftijd of beperking actief in een tuin bezig 

kunt zijn. In deze prachtige voorbeeldtuinen, die het 

hele jaar door bloeien, kan iedereen ideeën opdoen 

om van een tuin te genieten. Brede paden, verhoogde 

plantenbakken en voldoende ruimte om te bewegen zijn 

hier kenmerkend. 
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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

Kijk voor meer informatie op:  

-  Tuinbouwschooltuin | www.weldadigoord.nl 

-  De Fruithof | www. fruithof-frederiksoord.nl 

-  Tuin zonder Drempels | www.vanswietentuin.nl 

KOLONIËN VAN
WELDADIGHEID

Toegangskaarten

Combi-tickets voor De Tuin zonder Drempels en  

De Fruithof (inclusief Struunkaart) zijn verkrijgbaar in 

Museum De Proefkolonie. Hier kunt u ook toegangskaarten 

voor het Kolonieschooltje en Koloniehuisje kopen.  

De Tuinbouwschooltuin is vrij toegankelijk. 

Rolstoeltoegankelijk en liggende verzorging mogelijk. 



Welkom in de Koloniën van Weldadigheid.  
Een uniek stuk Nederlandse geschiedenis met een rijke 

historie gelegen in Drenthe, Friesland en Overijssel en 

omringd door drie Nationale Parken: het Drents-Friese 

Wold, Weerribben-Wieden en het Dwingelderveld. 

Een prachtige uitvalsbasis voor een dagje uit of een 

welverdiende vakantie. Een bezoek aan De Tuinen van 

Frederiksoord mag dan zeker niet ontbreken. 

Kom Struinen door de Tuinen
In het hart van de Koloniën van Weldadighied liggen 

De Tuinen van Frederiksoord. Jarenlang een begrip in 

Nederland en ver daarbuiten. Sinds kort zijn De Tuinen 

weer open en toegankelijk voor iedereen. Kom heerlijk 

struinen en ontdek de pracht uit het verleden en de 

ambities van nu.

Het schooltje van Frederiksoord is in ere hersteld op 

het terrein, de Makkertuin en Innovatiekas hebben een 

plek gekregen en in de voormalige klaslokalen is het 

Vitaliteitsoord (de proeftuin waar leven, wonen, werken, 

leren en zorg samenkomen) gevestigd. Het bruist in de 

Tuinbouwschooltuin. Het is elk seizoen weer verrassend 

anders. Wist u dat zelfs de mistletoe hier in de winter bloeit? 

Binnenkijken in het Kolonieschooltje? 
Het Kolonieschooltje is samen met het Koloniehuisje 

te bezichtigen en onderdeel van het buitenmuseum van 

de Koloniën van Weldadigheid.

Terug in de tijd 
Dankzij een gift van Majoor van Swieten werd in 1884 de 

Tuinbouwschool gesticht. Met de komst van de school werd 

door de Maatschappij van Weldadigheid extra invulling 

gegeven aan de pijler scholing. Gedurende 121 jaar heeft 

de school op hoog niveau gefunctioneerd en de tuinen 

vormden de basis voor het praktijkonderwijs. Vanuit heel 

Nederland kwamen de studenten, ook wel tuinhazen 

genoemd, naar Frederiksoord. Deze studenten werden 

geroemd om hun enorme praktijkkennis en ervaring.  

Na een aantal fusies werd de school in 2005 gesloten. 

Tuinbouwschooltuin
Prachtige borders met bloemen en planten, de rotstuin 

en de Franse tuin waren destijds een lust voor het oog en 

de kassen en kwekerij waren belangrijke onderdelen voor 

het onderwijs. Hoewel er lange tijd geen onderhoud heeft 

plaatsgevonden, wordt er weer in de Tuinbouwschooltuin 

geïnvesteerd. Zo zijn onder andere oud-leraren en oud-

leerlingen regelmatig aan het werk om het geheel in haar 

volle glorie weer tot bloei te laten komen. 

DOWNLOAD
De SpaceTime Layers APP voor een 

interactieve beleving. 
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Volg de 1 km lange route en ontdek de 

Tuin zonder Drempels en De Fruithof. 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in 

Museum De Proefkolonie. 
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EVan Swieten Tuinbouwschool route 

Volg de 1,5 km lange wandelroute en 

ontdek de Tuinbouwschooltuin. Start 

bij Museum de Proefkolonie en volg de 

bordjes.


