
KOLONIËN VAN
WELDADIGHEID

Meer wandel- en fietsroutes 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. 

Welkom toen, welkom nu! 

Museum De Proefkolonie 
Ga 200 jaar terug in de tijd en beleef het verhaal 

van Generaal Johannes van den Bosch en de eerste 

kolonisten die in de Koloniën van Weldadigheid een 

nieuwe toekomst vonden. Op deze unieke historische 

plek in Frederiksoord treedt u in de voetsporen van de 

eerste paupers en ervaart u hun onvergetelijke verhaal 

via een unieke multimediale tijdreis. Bijzonder voor 

jong en oud!

11 km
Monumenten 

routeWandel langs de 
geschiedenis van de 
Maatschappij van Weldadigheid  

Diverse 
kortere 
afstanden 
mogelijk 

Parkeer- en opstapplaatsen: 
Museum De Proefkolonie 

Majoor van Swietenlaan 1A, 8382 CE  Frederiksoord 

(0521) 725 980 

Het Huygens Huys  
Majoor van Swietenlaan 14 , 8382 CE  Frederiksoord 

(0521) 345 724

Logement & Gasterij Frederikoord 
Majoor van Swietenlaan 20, 8382 CE  Frederiksoord 

(0521) 381 500  

Ons Dorpshuis 
Linthorst Homanstraat 14, 8384 EE Wilhelminaoord 

(0521) 853 492 

U bent van harte welkom om iets lekkers te eten en drinken.

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



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 

uitvalsbasis voor uw wandeltocht

Monumentenroute 
Deze 11 km lange wandelroute brengt u langs 

verschillende monumenten van de Maatschappij 

van Weldadigheid. U komt als het ware in het 

‘buitenmuseum’ van de Vrije Koloniën van 

Weldadigheid. De monumenten zijn voorzien van een 

informatiebord en wanneer u de QR-code op dit bord 

scant ontvangt u nog meer bijzonderheden. U heeft de 

mogelijkheid om op een aantal punten de route af te 

snijden waardoor u minder ver hoeft te lopen (3,7 - 5 

- 8 - 9 of 11 km). De route is aangegeven door middel 

van gele bordjes met de vermelding ‘Monumentenroute’. 

Veel wandelplezier en vergeet niet een bezoek te 

brengen aan het museum De Proefkolonie.

Tip! Download de Spacetime Layers App  

voor een interactieve beleving van de route. 

Let op! U kunt de route verkorten door de stippellijn 

(zwarte bordjes) te nemen en de route verder te vervolgen. 

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. De 

Maatschappij sticht daarom landbouwkoloniën. De 

eerste Kolonie heet Frederiksoord en al snel volgen 

Willemsoord en Wilhelminaoord. 

Uit het hele land wordt een groot aantal arme gezinnen 

naar de Vrije Koloniën van Weldadigheid opgezonden. 

Men krijgt een huisje met een stukje grond om te 

bewerken voor de landbouw. Er wordt de kolonisten 

discipline bijgebracht en de kinderen gaan naar school. 

Het begin van een groots maatschappelijk experiment 

dat nog steeds zichtbaar is in het landschap en 

herkenbaar is aan de karakteristieke gebouwen. 

l Rustoord 

l Hoeve Prinses Marianne 

l Hooischuur 

l Zwaaikom 

l Pastorie 

l Koloniekerkje 

l Dorpshuis 

l RK Kerk 

l Hoeve Koning Willem III

l Tramremise 

l Koloniewinkel 

l Schietbaan 

l Timmerwinkel 

l Bosbouwschool 

l Opzichterswoning 

l Vrijboerhoeve 

l Koloniehuisje*

l Museum De Proefkolonie 

l Koloniewoning 

l Dokterswoning 

l Postkantoor

l Sterrebos 

l Ambtenarenhuisjes

l Tuinbouwschool 

l Kolonieschooltje*

l Logement 

l Bakkerij 

l Huis Westerbeek 

l Westerbeeksloot 

l Kiemhuis 

l Begraafplaats 

l Schoolmeesterswoning 

l Schooltje Wilhelminaoord 

l Mandenmakerij

Monumenten en bezienswaardigheden

*U kunt het Kolonieschooltje en Koloniehuisje bezichtigen. 

Toegangskaartjes zijn verkrijgbaar bij Museum  

De Proefkolonie.


