
• De ontwikkelingen in de voorbereiding 
van het nieuwe Koloniecentrum zijn op 
stoom. Zie pagina 2, artikel over Douwe 
Huizing.

• Voor het deelproject Groen en Food 
heeft zich een aantal interessante 
start-ups gemeld. Zodra de prioriteit 
van andere projecten af is, zal hiermee 
verder worden gegaan.

• In het deelproject Zichtbaar cultuur-
landschap is de vergunningsaanvraag 
voor de verbouwing van de Manden-
makerij in bewerking. Er zijn serieuze 
vorderingen in het overleg met een po-
tentiele gebruiker. De restauratie van 
bestaande koloniewoningen zal in een 
tempo van 1 per 1 á 2 jaar worden uitge-
voerd. Beschikbare financiële middelen 
spelen daar een belangrijke rol in. Een 

paar koloniewoningen, zoals aan de 
Majoor van Swietenlaan 5, staan in-
middels leeg. Totdat er geld beschik-
baar is voor de restauratie, kunnen ze 
tijdelijk worden gebruikt voor bewo-
ning. Info bij de Maatschappij. 

• Voor het Hart van Frederiksoord, het 
terrein van de voormalige Tuinbouw-
school is Ruud Slot door de Maatschap-
pij aangetrokken als projectman, de 
verkenner. Het is niet ondenkbaar dat 
een innovatieve zorgondernemer in het 
najaar al een eerste voorzichtige start 
maakt in het oude schoolgebouw.

• In het deelproject versterking Toeristi-
sche en Vrije Tijdseconomie is merk-
baar dat vanuit de provincie een duide-
lijke prioritering van de kolonie plaats 
vindt. Verschillende culturele projecten

gaan plaatsvinden, zoals in de vorige 
editie vermeld.

• Het deelproject Sociaal Maatschappe-
lijke Innovatie kent zijn vertakkingen 
in andere deelprojecten. De vorderin-
gen met de Mandenmakerij en de zor-
gondernemer die activiteiten op gaat 
pakken in de voormalige Tuinbouw-
school zijn daar voorbeelden van.
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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu

frederiksoord — Het jaar 2018 nadert 
‘met rasse schreden’. Het jaar waarin Jo-
hannes van den Bosch zijn geweldige 
initiatief om de meest arme mensen in 
ons land weer de kans te bieden een 
normaal bestaan op te bouwen, gereali-
seerd zag worden.          

In augustus 1818 werden de eerste woningen 
gebouwd in de allereerste nieuwe Kolonie, 
die later de naam Frederiksoord kreeg. Dit 
feit gaan we volgend jaar herdenken. Het zou 
geweldig zijn wanneer we dan ook op de lijst 
van het Unesco Werelderfgoed zouden ko-
men, maar het gaat in 2018 om de herden-
king van het feit dat de Maatschappij van 
Weldadigheid 200 jaar geleden startte met 
een initiatief dat zijn weerga in de wereld 
niet kent. Het begon hier allemaal in Frede-
riksoord. De Maatschappij van Weldadig-
heid en alle andere betrokkenen zetten zich 
vol overgave in om er voor te zorgen dat de 
herdenking van het 200-jarig bestaan, die 
start op 6 april 2018 een zeer gedenkwaardig 
gebeuren gaat worden.   

De openingsfoto spreekt voor zich. De 
bloembakken aan de lantaarnpalen op de 
Majoor van Swietenlaan zien er fraai uit. De 
historische foto geeft een mooi beeld van de 
Mandenmakerij van vroeger. De toekomsti-
ge plannen met dit pand staan helemaal in 
duidelijke relatie met het gedachtengoed 
van de Maatschappij van Weldadigheid.    

We wensen u weer veel leesplezier en 
natuurlijk zijn reacties en suggesties heel 
erg welkom op star.frederiksoord@home.nl.

Via dit e-mailadres kunnen belangstellenden 
buiten Frederiksoord, Wilhelminaoord en 
Nijensleek een digitale versie van De Star 
aanvragen. Denkt u erom dat u e-mailadres wij-
zigingen even aan ons doorgeeft! In Museum De 
Koloniehof en in Hotel Frederiksoord is altijd 
een gratis papieren versie verkrijgbaar. 

Jan Jansen - Hijlco Komen 
- André Tempelaar 
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agenda

Elke zaterdag – Biologische boerenmarkt op 

het grote parkeerterrein van het Koloniecentrum 

Elke 2e en 4e zondag van de maand – Rondrit 

met de Kolonietram met gids

Zondag 27 augustus – Bee Green Festival 

op De Koloniehof

Zaterdag 2 sept. t/m zondag 1 okt. – Basecamp 

Entre Nous operationeel aan de Wynoldyweg

Vrijdag 8 september – Nachtevenement

in Frederiksoord

Weekend 9 en 10 september – Corso met 

als thema Mythen en sagen

Zondag 26 november – Winter Boschfestijn op 

De Koloniehof

Base Entre Nous schiet uit de grond

frederiksoord — Maandag 29 mei om 
half tien kwamen de mannen van 103 
Constructiecompagnie van 101 Genieba-
taljon uit Wezep binnenrijden op het 
terrein aan de Wynoldyweg, donderdag-
avond om half tien was de bouw klaar. 
Voor het eerst werd buiten een militair 

oefenterrein de complete buitenring van 
een basiskamp gebouwd. Met 28 man en 
zeven bouwmachines werden in drie en 
een halve dag een hesco-wal opgericht, 
een dijklichaam met gracht gegraven, 
drie wachttorens gebouwd, een toe-
gangspartij en niet te vergeten een ro-
kenprieel.         

Omdat het een oefening voor de eenheid was, 
konden ze gemiddeld 16 uur per dag doorwer-
ken (ook al kwam een enkeling aan maar drie 
uur slaap toe) en kon de klus zo snel worden 
geklaard. Luitenant Rick, de commandant van 
het samengestelde peloton was tevreden. Zijn 
mensen vonden het vooral mooi dat de base 
ook echt gaat worden gebruikt. Verder was het 
volgens hem gewoon hun werk en konden de 
nieuwe krachten in de eenheid weer veel leren.

Vrijdag 2 juni werd het kamp overge-
dragen aan de uitvoerend kunstenaar, Edwin 

Stolk en het kunstenaarscollectief KiK. 
Woensdag 12 juli werd in het bijzijn van ge-
deputeerde Bijl van de provincie, wethouder 
Van Schelven  van Westerveld en bestuurders 
van de omliggende gemeenten, de Regionaal 
Militair Commandant kolonel Hagenaars en 
de directeur van de Maatschappij Minne 
Wiersma, officieel de vlag gehesen. In sep-
tember zal het kamp volledig operationeel 
zijn en wonen en werken er vier weken lang 
twaalf kunstenaars. Met deze ‘humanitaire 
missie in eigen land’ wil de kunstenaar de 
discussie over de naoorlogse verzorgingsstaat 
verbreden. In de vijf weekenden is er een pu-
blieksprogramma waarin van alles is te zien 
en te beleven: van innovatieve bedrijfspre-
sentaties tot theater- en filmvoorstellingen. 

Mensen die op welke manier dan ook wil-
len bijdragen aan het project zijn van harte 
welkom: eepurl.com/cH9Jf5 

Info: www.basiskamp-entrenous. 

De Star nr3-4+1 7-2017.ai   1   20-07-17   10:55



van het pand. Voor 1 april 2018 moet dat 
klaar zijn zodat het pand gebruikt kan wor-
den voor de viering van het 200-jarig be-
staan. Als eind september 2018 de kunstma-
nifestatie Into Nature het gebouw heeft 
verlaten, kan met de inrichting worden be-

gonnen. Dat moet dan voor het seizoen 2019 
gereed zijn. Ook de herinrichting van het 
gebied om het centrum, waarin een soort 
dorpsplein met tramperron is voorzien, zal 
in die periode vorm krijgen.

Een ambitieus plan, maar Douwe, de 

man die het zelf moet realiseren, heeft er 
alle vertrouwen in. De energie bij alle par-
tijen is er. En voor hemzelf is het de kroon 
op zijn loopbaan waarin hij de ervaringen 
van alle vorige functies heel goed kan ge-
bruiken. Douwe: succes!
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Nieuws vanuit Huis Westerbeek
• Per 1 juni is Bertine Datema aangetreden 

als Office Manager/medewerker Marke- 
ting en Communicatie. Op Huis Wester- 
beek zal zij Wollie Prikken vervangen die 
de Maatschappij heeft verlaten.

• Per 1 mei is het dienstverband van Aaldert 

Post, medewerker onderhoud, beëindigd. 
Er wordt niet in vervanging voorzien. 
Daar waar nodig zullen werkzaamheden 
worden uitbesteed. Ook de markante 
bedrijfsauto is uit dienst gesteld.

• De 28e kavel voor een Koloniewoning van 

de toekomst is uitgegeven. De woning 
komt aan de Koningin Wilhelminalaan.

• Over de reacties op het ontwerp-bestem-
mingsplan voor het Hart van Frederik-

soord is door de gemeente overleg 
gevoerd met de indieners. Een nuttige en 
goede bijeenkomst. Een aantal suggesties 
is overgenomen. Het plan ligt nu formeel 
ter inzage waarna in oktober de gemeen-
teraad een besluit neemt. Daarna kan de 
bouwaanvraag voor het nieuwe Kolonie-
centrum worden ingediend.

• De koloniewoning van het voormalige 
boerenbedrijf van Bennie Mensink  in 
Wilhelminaoord is teruggekocht. Na

 verbouw en restauratie zal het weer ter 
verkoop worden aangeboden. De drie

 

bouwkavels op het terrein komen daarna 
ook op de markt.

• De datum voor de viering van het 

200-jarig bestaan van de Maatschappij 
van Weldadigheid is vastgesteld op 
vrijdag 6 april 2018.

• Op vrijdag 8 september a.s. zal in 
Frederiksoord in het kader van Open 
Monumentendag (en natuurlijk de 
Nacht van Frederiksoord, het prikfestijn 
van het Corso) een nachtbelevenis plaats 
vinden. 

• De kolonie krijgt duidelijk een aanzui

gende werking. In het Koloniecentrum
hebben inmiddels enkele drukbezochte
congressen plaatsgevonden. De landelij-
ke kennisdag van European Tree Workers 
werd ook in Frederiksoord gehouden.

• In de bossen van de Maatschappij zijn 
ruim 30.000 jonge bomen geplant ter 
vervanging van geoogst hout.

• Om de rust in het Sterrebos te bevorde-
ren, zal binnenkort het zandpad van de 
Van Eemneslaan naar het voormalige 
Postkantoor voor auto’s worden 
afgesloten.

Ben je in Frederiksoord geboren…
Ben je in Frederiksoord geboren, 
in ’t Achterbroek of Molenlaan
dan kan je geen andere plaats bekoren
zal je daar steeds weer henen gaan
Germaanse rustplaats of de schietbaan,
triptrapbruggetje en droge kom
dat vind je nergens in ons landje
daarom kom ik hier steeds weerom 

Dit liedje is opgetekend door Zus Prikken, die het hoorde van Henk 
Puper, die voor haar op de boerderij aan de van Swietenlaan woonde. 
Hij verhuisde in de jaren zestig naar Vlaardingen.  

Kort Kolonienieuws
Succesvolle Lente Fair — In het Moeder-
dagweekend, 13 en 14 mei kwamen ruim 
10.000 bezoekers af op de grootste tuinfair 
van Noord Nederland op De Tuinen in Fre-
deriksoord. Zo’n 150 standhouders maak-
ten hun bezoek meer dan waard. Ook al 
gaven de luchten een dreigend beeld: de 
omstandigheden waren optimaal. Vol-
gend jaar zijn ze er weer.

KolonieLoop groeit door — Op Tweede 
Pinksterdag, 5 juni vond de vierde editie 
van de KolonieLoop plaats. Dit jaar ook 
een route van 15 km voor de liefhebbers. 
En die waren er voldoende. Onder het 
motto Denken, Durven, doen liepen meer 
dan 500 sportievelingen van alle leeftij-
den en al dan niet samen met hun hond 
de verschillende afstanden uit. Voldaan 
én met een shirt met de beeltenis van ge-
neraal Van den Bosch weer naar huis!

Franse tuin en Van Swietenmonument — 
Door de Kolonieploeg is de Franse tuin met 
bijbehorend monument op het voormali-
ge schoolterrein onderhanden genomen. 
Mannen van de Johannes Postkazerne 
hebben het monument van Van Swieten 
weer zichtbaar gemaakt. Twee mooie en 
historische plekken weer op de kaart!

Tentenkamp op terrein Old Forward
Het tentenkamp voor jongeren op het ter-
rein van Old Forward is een fantastisch 
succes geworden. De jeugd werd op veel

verschillende en uitdagende manieren 
aangezet tot bewegen. Een prachtig initi-
atief, ook mogelijk gemaakt door de Ra-
bobank (en natuurlijk veel vrijwilligers). 
Volgend jaar weer!

Bloemenmanden — De Ronde van het 
Sterrebos heeft samen met de mensen van 
het Kiemhuis de bloemenmanden aan de 
Majoor van Swietenlaan geplaatst. De Ra-
bobank maakte dit financieel mogelijk. 
Het Kiemhuis zal ook het onderhoud voor 
zijn rekening nemen

Bee green festival — Op zondag 27 augus-
tus organiseert Bijen & Zo een bijeneve-
nement op De Koloniehof. Een bijen en 
honing gerelateerde markt, een kok die 
hapjes met honing maakt, workshops voor 
kinderen en muziek. Alles om het belang 
van bijen voor onze voedselproductie te 
benadrukken. Meer info t.z.t. op www.-
bijenenzo.nl. 

etw dag — Zo’n 125 boomverzorgers uit 
Nederland en België namen woensdag 
5 juli deel aan de European Tree Workers

dag in Frederiksoord. Met lezingen en 
workshops werd hun kennis opgefrist en 
uitgebreid. Interessante workshops, van 
het gebruik van het modernste gereed-
schap tot boomziekte en natuurlijk een 
assortimentstour langs de vele bijzondere 
bomen op het voormalige schoolterrein. 
Een zeer geslaagde bijeenkomst.

Actieve Bunyip Trail — Op zondag 9 juli 
vond op De Tuinen de zomereditie van 
de Bunyip Trail plaats. 75 Honden en 
hun begeleiders legden een afwisselend 
parcours af. Een geslaagd evenement 
voor mens en dier. 14 Januari is de vol-
gende wintereditie. Voor belangstellen-
den: www.frombunyipfarm.nl. 

In gesprek met Douwe Huizing, de man van het Koloniecentrum
frederiksoord — Op het terras van Hotel 
Frederiksoord spreken we de man achter 
de ontwikkeling van het nieuwe Kolonie-
centrum. Douwe Huizing, met zijn roots in 
de Veenkoloniën en via zijn studie (sociaal 
economische) geschiedenis in de biblio-
theekwereld terecht gekomen, heeft na 
zijn laatste baan als directeur van het 
Drents Archief, een nieuwe uitdaging te 
pakken. En een stevige ook. Nog voordat 
de eerste kop koffie op tafel staat, brandt 
hij los. Enthousiasme te over.
 
De opdracht die Douwe heeft gekregen is 
het realiseren van een aantrekkelijk en 
professioneel bezoekerscentrum, passend 
bij de unesco-nominatie.  Het wordt in 
zijn visie geen verplaatsing van De Kolo-
niehof zonder meer, maar een locatie waar 
bezoekers in de huid kruipen van de armen 
die naar de kolonie werden opgezonden. 
Een beleving dus. Eerst het gevoel van de 
onveiligheid, de onzekerheid, de chaos en 
de stank van het overleven in de verarmde 
steden, via de spannende boottocht over 

de Zuiderzee naar de aankomst en het ver-
blijf in die totaal nieuwe omgeving van de 
kolonie met zijn zekerheden als een dak 
boven je hoofd, eten, onderwijs, medische 
en bejaardenzorg en werk. Maar daar 
stonden ook dwingende regels tegenover. 
Uiteraard wordt bij het scheppen van die 
beleving gebruik gemaakt van de modern-
ste technieken.

Er komt ook  een deel in het centrum 
waar mensen verdieping kunnen vinden op 
het gebied van armoedebestrijding toen en 
nu en waar ze dieper in de eigen familie- 
en koloniegeschiedenis kunnen duiken. 
Dat zal hoofdzakelijk in digitale vorm wor-
den aangeboden, voor ieder gratis te 
downloaden. De jarenlange arbeid van de 
vrijwilligers die de stamboeken in de com-
puter hebben gezet, is dus nog steeds zeer 
waardevol. Ook in de toekomst zal de in-
breng van de bewoners van de kolonie be-
langrijk zijn. Zij kennen immers de kleine 
geschiedenissen die het beeld inkleuren.

Omdat het echte verhaal buiten, in de 
kolonie zelf ligt, zullen bezoekers worden 

gestimuleerd wandelend en fietsend het 
gebied in te gaan. Naast verschillende rou-
tes zal er een soort fietstransferium komen 
waar fietsen in verschillende vormen zijn 
te huren en eenvoudige reparaties kunnen 
worden uitgevoerd. Natuurlijk zal er ook 
een restaurant komen, een educatieve 
werkplaats voor schoolgroepen en een 
auditorium voor zo’n 70 bezoekers. 

Over het tijdpad van realiseren is Douwe 
optimistisch. Medio deze maand is het 
plan aan het bestuur gepresenteerd. In au-
gustus kan dan de definitieve beslissing 
over de inrichting en financiering volgen. 
Wanneer de gemeenteraad van Westerveld 
begin oktober het bestemmingsplan Hart 
van Frederiksoord vaststelt en daarna de 
vergunningen zijn verleend,  kan eind dit 
jaar begonnen worden met de verbouw 
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‘Natuurlijk zal er ook een restaurant komen, 
een educatieve werkplaats voor schoolgroepen 

en een auditorium voor zo’n 70 bezoekers’ 
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van het pand. Voor 1 april 2018 moet dat 
klaar zijn zodat het pand gebruikt kan wor-
den voor de viering van het 200-jarig be-
staan. Als eind september 2018 de kunstma-
nifestatie Into Nature het gebouw heeft 
verlaten, kan met de inrichting worden be-

gonnen. Dat moet dan voor het seizoen 2019 
gereed zijn. Ook de herinrichting van het 
gebied om het centrum, waarin een soort 
dorpsplein met tramperron is voorzien, zal 
in die periode vorm krijgen.

Een ambitieus plan, maar Douwe, de 

man die het zelf moet realiseren, heeft er 
alle vertrouwen in. De energie bij alle par-
tijen is er. En voor hemzelf is het de kroon 
op zijn loopbaan waarin hij de ervaringen 
van alle vorige functies heel goed kan ge-
bruiken. Douwe: succes!
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Nieuws vanuit Huis Westerbeek
• Per 1 juni is Bertine Datema aangetreden 

als Office Manager/medewerker Marke- 
ting en Communicatie. Op Huis Wester- 
beek zal zij Wollie Prikken vervangen die 
de Maatschappij heeft verlaten.

• Per 1 mei is het dienstverband van Aaldert 

Post, medewerker onderhoud, beëindigd. 
Er wordt niet in vervanging voorzien. 
Daar waar nodig zullen werkzaamheden 
worden uitbesteed. Ook de markante 
bedrijfsauto is uit dienst gesteld.

• De 28e kavel voor een Koloniewoning van 

de toekomst is uitgegeven. De woning 
komt aan de Koningin Wilhelminalaan.

• Over de reacties op het ontwerp-bestem-
mingsplan voor het Hart van Frederik-

soord is door de gemeente overleg 
gevoerd met de indieners. Een nuttige en 
goede bijeenkomst. Een aantal suggesties 
is overgenomen. Het plan ligt nu formeel 
ter inzage waarna in oktober de gemeen-
teraad een besluit neemt. Daarna kan de 
bouwaanvraag voor het nieuwe Kolonie-
centrum worden ingediend.

• De koloniewoning van het voormalige 
boerenbedrijf van Bennie Mensink  in 
Wilhelminaoord is teruggekocht. Na

 verbouw en restauratie zal het weer ter 
verkoop worden aangeboden. De drie

 

bouwkavels op het terrein komen daarna 
ook op de markt.

• De datum voor de viering van het 

200-jarig bestaan van de Maatschappij 
van Weldadigheid is vastgesteld op 
vrijdag 6 april 2018.

• Op vrijdag 8 september a.s. zal in 
Frederiksoord in het kader van Open 
Monumentendag (en natuurlijk de 
Nacht van Frederiksoord, het prikfestijn 
van het Corso) een nachtbelevenis plaats 
vinden. 

• De kolonie krijgt duidelijk een aanzui

gende werking. In het Koloniecentrum
hebben inmiddels enkele drukbezochte
congressen plaatsgevonden. De landelij-
ke kennisdag van European Tree Workers 
werd ook in Frederiksoord gehouden.

• In de bossen van de Maatschappij zijn 
ruim 30.000 jonge bomen geplant ter 
vervanging van geoogst hout.

• Om de rust in het Sterrebos te bevorde-
ren, zal binnenkort het zandpad van de 
Van Eemneslaan naar het voormalige 
Postkantoor voor auto’s worden 
afgesloten.

Ben je in Frederiksoord geboren…
Ben je in Frederiksoord geboren, 
in ’t Achterbroek of Molenlaan
dan kan je geen andere plaats bekoren
zal je daar steeds weer henen gaan
Germaanse rustplaats of de schietbaan,
triptrapbruggetje en droge kom
dat vind je nergens in ons landje
daarom kom ik hier steeds weerom 

Dit liedje is opgetekend door Zus Prikken, die het hoorde van Henk 
Puper, die voor haar op de boerderij aan de van Swietenlaan woonde. 
Hij verhuisde in de jaren zestig naar Vlaardingen.  

Kort Kolonienieuws
Succesvolle Lente Fair — In het Moeder-
dagweekend, 13 en 14 mei kwamen ruim 
10.000 bezoekers af op de grootste tuinfair 
van Noord Nederland op De Tuinen in Fre-
deriksoord. Zo’n 150 standhouders maak-
ten hun bezoek meer dan waard. Ook al 
gaven de luchten een dreigend beeld: de 
omstandigheden waren optimaal. Vol-
gend jaar zijn ze er weer.

KolonieLoop groeit door — Op Tweede 
Pinksterdag, 5 juni vond de vierde editie 
van de KolonieLoop plaats. Dit jaar ook 
een route van 15 km voor de liefhebbers. 
En die waren er voldoende. Onder het 
motto Denken, Durven, doen liepen meer 
dan 500 sportievelingen van alle leeftij-
den en al dan niet samen met hun hond 
de verschillende afstanden uit. Voldaan 
én met een shirt met de beeltenis van ge-
neraal Van den Bosch weer naar huis!

Franse tuin en Van Swietenmonument — 
Door de Kolonieploeg is de Franse tuin met 
bijbehorend monument op het voormali-
ge schoolterrein onderhanden genomen. 
Mannen van de Johannes Postkazerne 
hebben het monument van Van Swieten 
weer zichtbaar gemaakt. Twee mooie en 
historische plekken weer op de kaart!

Tentenkamp op terrein Old Forward
Het tentenkamp voor jongeren op het ter-
rein van Old Forward is een fantastisch 
succes geworden. De jeugd werd op veel

verschillende en uitdagende manieren 
aangezet tot bewegen. Een prachtig initi-
atief, ook mogelijk gemaakt door de Ra-
bobank (en natuurlijk veel vrijwilligers). 
Volgend jaar weer!

Bloemenmanden — De Ronde van het 
Sterrebos heeft samen met de mensen van 
het Kiemhuis de bloemenmanden aan de 
Majoor van Swietenlaan geplaatst. De Ra-
bobank maakte dit financieel mogelijk. 
Het Kiemhuis zal ook het onderhoud voor 
zijn rekening nemen

Bee green festival — Op zondag 27 augus-
tus organiseert Bijen & Zo een bijeneve-
nement op De Koloniehof. Een bijen en 
honing gerelateerde markt, een kok die 
hapjes met honing maakt, workshops voor 
kinderen en muziek. Alles om het belang 
van bijen voor onze voedselproductie te 
benadrukken. Meer info t.z.t. op www.-
bijenenzo.nl. 

etw dag — Zo’n 125 boomverzorgers uit 
Nederland en België namen woensdag 
5 juli deel aan de European Tree Workers

dag in Frederiksoord. Met lezingen en 
workshops werd hun kennis opgefrist en 
uitgebreid. Interessante workshops, van 
het gebruik van het modernste gereed-
schap tot boomziekte en natuurlijk een 
assortimentstour langs de vele bijzondere 
bomen op het voormalige schoolterrein. 
Een zeer geslaagde bijeenkomst.

Actieve Bunyip Trail — Op zondag 9 juli 
vond op De Tuinen de zomereditie van 
de Bunyip Trail plaats. 75 Honden en 
hun begeleiders legden een afwisselend 
parcours af. Een geslaagd evenement 
voor mens en dier. 14 Januari is de vol-
gende wintereditie. Voor belangstellen-
den: www.frombunyipfarm.nl. 

In gesprek met Douwe Huizing, de man van het Koloniecentrum
frederiksoord — Op het terras van Hotel 
Frederiksoord spreken we de man achter 
de ontwikkeling van het nieuwe Kolonie-
centrum. Douwe Huizing, met zijn roots in 
de Veenkoloniën en via zijn studie (sociaal 
economische) geschiedenis in de biblio-
theekwereld terecht gekomen, heeft na 
zijn laatste baan als directeur van het 
Drents Archief, een nieuwe uitdaging te 
pakken. En een stevige ook. Nog voordat 
de eerste kop koffie op tafel staat, brandt 
hij los. Enthousiasme te over.
 
De opdracht die Douwe heeft gekregen is 
het realiseren van een aantrekkelijk en 
professioneel bezoekerscentrum, passend 
bij de unesco-nominatie.  Het wordt in 
zijn visie geen verplaatsing van De Kolo-
niehof zonder meer, maar een locatie waar 
bezoekers in de huid kruipen van de armen 
die naar de kolonie werden opgezonden. 
Een beleving dus. Eerst het gevoel van de 
onveiligheid, de onzekerheid, de chaos en 
de stank van het overleven in de verarmde 
steden, via de spannende boottocht over 

de Zuiderzee naar de aankomst en het ver-
blijf in die totaal nieuwe omgeving van de 
kolonie met zijn zekerheden als een dak 
boven je hoofd, eten, onderwijs, medische 
en bejaardenzorg en werk. Maar daar 
stonden ook dwingende regels tegenover. 
Uiteraard wordt bij het scheppen van die 
beleving gebruik gemaakt van de modern-
ste technieken.

Er komt ook  een deel in het centrum 
waar mensen verdieping kunnen vinden op 
het gebied van armoedebestrijding toen en 
nu en waar ze dieper in de eigen familie- 
en koloniegeschiedenis kunnen duiken. 
Dat zal hoofdzakelijk in digitale vorm wor-
den aangeboden, voor ieder gratis te 
downloaden. De jarenlange arbeid van de 
vrijwilligers die de stamboeken in de com-
puter hebben gezet, is dus nog steeds zeer 
waardevol. Ook in de toekomst zal de in-
breng van de bewoners van de kolonie be-
langrijk zijn. Zij kennen immers de kleine 
geschiedenissen die het beeld inkleuren.

Omdat het echte verhaal buiten, in de 
kolonie zelf ligt, zullen bezoekers worden 

gestimuleerd wandelend en fietsend het 
gebied in te gaan. Naast verschillende rou-
tes zal er een soort fietstransferium komen 
waar fietsen in verschillende vormen zijn 
te huren en eenvoudige reparaties kunnen 
worden uitgevoerd. Natuurlijk zal er ook 
een restaurant komen, een educatieve 
werkplaats voor schoolgroepen en een 
auditorium voor zo’n 70 bezoekers. 

Over het tijdpad van realiseren is Douwe 
optimistisch. Medio deze maand is het 
plan aan het bestuur gepresenteerd. In au-
gustus kan dan de definitieve beslissing 
over de inrichting en financiering volgen. 
Wanneer de gemeenteraad van Westerveld 
begin oktober het bestemmingsplan Hart 
van Frederiksoord vaststelt en daarna de 
vergunningen zijn verleend,  kan eind dit 
jaar begonnen worden met de verbouw 
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‘Natuurlijk zal er ook een restaurant komen, 
een educatieve werkplaats voor schoolgroepen 

en een auditorium voor zo’n 70 bezoekers’ 
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• De ontwikkelingen in de voorbereiding 
van het nieuwe Koloniecentrum zijn op 
stoom. Zie pagina 2, artikel over Douwe 
Huizing.

• Voor het deelproject Groen en Food 
heeft zich een aantal interessante 
start-ups gemeld. Zodra de prioriteit 
van andere projecten af is, zal hiermee 
verder worden gegaan.

• In het deelproject Zichtbaar cultuur-
landschap is de vergunningsaanvraag 
voor de verbouwing van de Manden-
makerij in bewerking. Er zijn serieuze 
vorderingen in het overleg met een po-
tentiele gebruiker. De restauratie van 
bestaande koloniewoningen zal in een 
tempo van 1 per 1 á 2 jaar worden uitge-
voerd. Beschikbare financiële middelen 
spelen daar een belangrijke rol in. Een 

paar koloniewoningen, zoals aan de 
Majoor van Swietenlaan 5, staan in-
middels leeg. Totdat er geld beschik-
baar is voor de restauratie, kunnen ze 
tijdelijk worden gebruikt voor bewo-
ning. Info bij de Maatschappij. 

• Voor het Hart van Frederiksoord, het 
terrein van de voormalige Tuinbouw-
school is Ruud Slot door de Maatschap-
pij aangetrokken als projectman, de 
verkenner. Het is niet ondenkbaar dat 
een innovatieve zorgondernemer in het 
najaar al een eerste voorzichtige start 
maakt in het oude schoolgebouw.

• In het deelproject versterking Toeristi-
sche en Vrije Tijdseconomie is merk-
baar dat vanuit de provincie een duide-
lijke prioritering van de kolonie plaats 
vindt. Verschillende culturele projecten

gaan plaatsvinden, zoals in de vorige 
editie vermeld.

• Het deelproject Sociaal Maatschappe-
lijke Innovatie kent zijn vertakkingen 
in andere deelprojecten. De vorderin-
gen met de Mandenmakerij en de zor-
gondernemer die activiteiten op gaat 
pakken in de voormalige Tuinbouw-
school zijn daar voorbeelden van.
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Op weg naar Werelderfgoed

Frederiksoord Nu

frederiksoord — Het jaar 2018 nadert 
‘met rasse schreden’. Het jaar waarin Jo-
hannes van den Bosch zijn geweldige 
initiatief om de meest arme mensen in 
ons land weer de kans te bieden een 
normaal bestaan op te bouwen, gereali-
seerd zag worden.          

In augustus 1818 werden de eerste woningen 
gebouwd in de allereerste nieuwe Kolonie, 
die later de naam Frederiksoord kreeg. Dit 
feit gaan we volgend jaar herdenken. Het zou 
geweldig zijn wanneer we dan ook op de lijst 
van het Unesco Werelderfgoed zouden ko-
men, maar het gaat in 2018 om de herden-
king van het feit dat de Maatschappij van 
Weldadigheid 200 jaar geleden startte met 
een initiatief dat zijn weerga in de wereld 
niet kent. Het begon hier allemaal in Frede-
riksoord. De Maatschappij van Weldadig-
heid en alle andere betrokkenen zetten zich 
vol overgave in om er voor te zorgen dat de 
herdenking van het 200-jarig bestaan, die 
start op 6 april 2018 een zeer gedenkwaardig 
gebeuren gaat worden.   

De openingsfoto spreekt voor zich. De 
bloembakken aan de lantaarnpalen op de 
Majoor van Swietenlaan zien er fraai uit. De 
historische foto geeft een mooi beeld van de 
Mandenmakerij van vroeger. De toekomsti-
ge plannen met dit pand staan helemaal in 
duidelijke relatie met het gedachtengoed 
van de Maatschappij van Weldadigheid.    

We wensen u weer veel leesplezier en 
natuurlijk zijn reacties en suggesties heel 
erg welkom op star.frederiksoord@home.nl.

Via dit e-mailadres kunnen belangstellenden 
buiten Frederiksoord, Wilhelminaoord en 
Nijensleek een digitale versie van De Star 
aanvragen. Denkt u erom dat u e-mailadres wij-
zigingen even aan ons doorgeeft! In Museum De 
Koloniehof en in Hotel Frederiksoord is altijd 
een gratis papieren versie verkrijgbaar. 

Jan Jansen - Hijlco Komen 
- André Tempelaar 
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agenda

Elke zaterdag – Biologische boerenmarkt op 

het grote parkeerterrein van het Koloniecentrum 

Elke 2e en 4e zondag van de maand – Rondrit 

met de Kolonietram met gids

Zondag 27 augustus – Bee Green Festival 

op De Koloniehof

Zaterdag 2 sept. t/m zondag 1 okt. – Basecamp 

Entre Nous operationeel aan de Wynoldyweg

Vrijdag 8 september – Nachtevenement

in Frederiksoord

Weekend 9 en 10 september – Corso met 

als thema Mythen en sagen

Zondag 26 november – Winter Boschfestijn op 

De Koloniehof

Base Entre Nous schiet uit de grond

frederiksoord — Maandag 29 mei om 
half tien kwamen de mannen van 103 
Constructiecompagnie van 101 Genieba-
taljon uit Wezep binnenrijden op het 
terrein aan de Wynoldyweg, donderdag-
avond om half tien was de bouw klaar. 
Voor het eerst werd buiten een militair 

oefenterrein de complete buitenring van 
een basiskamp gebouwd. Met 28 man en 
zeven bouwmachines werden in drie en 
een halve dag een hesco-wal opgericht, 
een dijklichaam met gracht gegraven, 
drie wachttorens gebouwd, een toe-
gangspartij en niet te vergeten een ro-
kenprieel.         

Omdat het een oefening voor de eenheid was, 
konden ze gemiddeld 16 uur per dag doorwer-
ken (ook al kwam een enkeling aan maar drie 
uur slaap toe) en kon de klus zo snel worden 
geklaard. Luitenant Rick, de commandant van 
het samengestelde peloton was tevreden. Zijn 
mensen vonden het vooral mooi dat de base 
ook echt gaat worden gebruikt. Verder was het 
volgens hem gewoon hun werk en konden de 
nieuwe krachten in de eenheid weer veel leren.

Vrijdag 2 juni werd het kamp overge-
dragen aan de uitvoerend kunstenaar, Edwin 

Stolk en het kunstenaarscollectief KiK. 
Woensdag 12 juli werd in het bijzijn van ge-
deputeerde Bijl van de provincie, wethouder 
Van Schelven  van Westerveld en bestuurders 
van de omliggende gemeenten, de Regionaal 
Militair Commandant kolonel Hagenaars en 
de directeur van de Maatschappij Minne 
Wiersma, officieel de vlag gehesen. In sep-
tember zal het kamp volledig operationeel 
zijn en wonen en werken er vier weken lang 
twaalf kunstenaars. Met deze ‘humanitaire 
missie in eigen land’ wil de kunstenaar de 
discussie over de naoorlogse verzorgingsstaat 
verbreden. In de vijf weekenden is er een pu-
blieksprogramma waarin van alles is te zien 
en te beleven: van innovatieve bedrijfspre-
sentaties tot theater- en filmvoorstellingen. 

Mensen die op welke manier dan ook wil-
len bijdragen aan het project zijn van harte 
welkom: eepurl.com/cH9Jf5 

Info: www.basiskamp-entrenous. 

De Star nr3-4+1 7-2017.ai   1   20-07-17   10:55


