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Koloniewoning van de toekomst in een tuin van toen

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van nieuwe en bestaande koloniewoningen. 
De informatie biedt een handleiding voor de tuin- en erfinrichting volgens het 
bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord en 

de specifiek voor het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid opgestelde 
Welstandnota.
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De eerste koloniewoningen in de 
omgeving van Frederiksoord werden 
gebouwd in 1818. Ze maakten 
deel uit van een opvallend landelijk 
armoedebestrijdingsproject dat 
geïnitieerd en geleid werd door 
generaal Johannes van den Bosch. 
Het project wordt als exemplarisch 
beschouwd voor het utopische denken 
in deze tijd van ‘verlichting’. In de 
praktische uitvoering van de plannen 
herkent men ook heden ten dage nog 
de militaire achtergrond van Van den 
Bosch in landschap en bebouwing. 
De orthogonale structuur van de 
lanen en afwateringskanaaltjes, de 
sobere koloniewoningen op vaste 
afstand van elkaar, afgewisseld door 
de verschillende facilitaire gebouwen 
weerspiegelen het strakke regime dat 
werd gehanteerd om de kolonisten 
te heropvoeden tot oppasende en 
arbeidzame burgers. 

Het zijn met name deze 
onderscheidende landschappelijke 
kenmerken die de verschillende 
Koloniën van Weldadigheid in binnen- 
en buitenland met elkaar verbinden 
en geleid hebben tot het besluit om 
gezamenlijk op te trekken naar de 
UNESCO werelderfgoedstatus. Het 
nominatiedossier wordt samengesteld 

Inleiding
onder het thema: ‘De landschappelijke 
neerslag van een maatschappelijk 
ideaal’.
Het zal duidelijk zijn dat er mede 
daarom erg veel waarde gehecht wordt 
aan het instandhouden en herstellen 
van herkenbare landschapselementen 
en typische structuren. Onder deze 
noemer valt ook het terugbouwen 

Generaal Johannes van den Bosch instandhouding landschapselementen

Koloniewoning Frederiksoord

van de nieuwe koloniewoningen op 
plekken waar ze verloren gingen. Zo 
worden deze markante elementen 
teruggegeven aan een historisch 
landschap dat een belangrijk verhaal 
vertelt en de bakermat vormt van 
het principe van onze hedendaagse 
verzorgingsstaat.

teruggebouwde koloniewoning
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Het landschap beleven Het oude erf
Vroeger woonde men waar werk was, tegenwoordig wordt een woonlocatie op 
heel andere gronden gekozen, zoals bijvoorbeeld de aard van het landschap, 
rust en ruimte. Het landschap wordt gevormd door bodem, grondsoort, 
waterhuishouding, reliëf, verkaveling, grondgebruik, bebouwing, aanwezigheid 
van dieren en niet in onbelangrijke mate door het opgaande groen in de vorm 
van bomen en struiken. Deze elementen bepalen samen met de sociale context 
of we ons ergens prettig voelen. Of we er willen wonen. En als we er wonen, 
willen we het landschap ook beleven. In Nederland kennen we per seizoen 
grote verschillen tussen zomer- en winterbeeld. ’s Winters is ons landschap half 
transparant. Door de bladverliezende bomen en struiken, kunnen we veel verder 
kijken dan in de zomer. Dat geldt in hoge mate voor het koloniegebied, dat door 
z’n rechtlijnige verkaveling prachtige zichtlijnen biedt. De aankleding van woning 
en erf wordt in het landschap beleefd. Hiermee dragen we met deze aankleding 
medeverantwoordelijkheid voor het landschap in onze omgeving: het erf gaat deel 
uit maken van het landschap.

Langs de door eiken en beuken begeleide lanen stonden de sobere, lage 
koloniehuisjes strak in het gelid. Ze bestonden uit een stenen voorhuis en 
een houten achterhuis voor de opslag van de oogst en de huisvesting van 
de dieren. Het beeld van het erf werd bepaald door de functionaliteit van 
de voedselvoorziening voor het gezin: enkele fruitbomen, een moestuin, 
vruchtdragende struiken, voor de aardigheid een kleine bloementuin en een paar 
sierheesters. Tegenwoordig beschouwen we dit beeld als deel van de romantiek 
van het platteland. Daarnaast waren er vaak wat dieren op het erf, zoals kippen, 
schapen, een koe, een geit en soms een bijenstal. Een hek of lage meidoornhaag 
zorgden ervoor dat de dieren niet in de moestuin kwamen. Aan de randen van het 
erf groeiden wat bomen en struiken die van nature in de omgeving voorkwamen. 
Het beeld van dit erf is open, niet alleen gericht op de buiten wereld, maar daar 
ook zichtbaar voor. De landbouwgrond grensde rondom aan het erf. Strak en 
gelijkvorming, ongeveer 3 hectare groot.
Dit karakteristieke  beeld willen we behouden, herstellen of creëren.

het oude erfhalftransparante situatierechtlijnige verkaveling koloniewoningen in het gelid
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Contact houden met het landschap betekent dat je een vrij uitzicht nastreeft. Dit 
vrije uitzicht speelt een belangrijke rol in het beleven van hoe en waar we wonen. 

Kijk vanaf de vaste zit- en of werkplekken in de woning hoe de zichtlijnen naar 
het landschap lopen en probeer de meeste hiervan open te houden. Tenslotte 
zitten we het grootste deel van het jaar binnen naar buiten te kijken. In plaats van 
de hele tuin omwille van de privacy met hoge struiken dicht te planten, kun je ’s 
avonds ook gewoon de gordijnen dicht doen. 

Een combinatie van oud en nieuw Contact met het landschap

principe plantafstand bomen woning maakt contact met het landschap principe vrij zicht rond woning

Voor een gebiedseigen aankleding van tuin en erf, zijn bomen en struiken 
essentieel. Zij maken de verbinding met het landschap. Bladverliezend groen 
speelt een belangrijke rol in het transparante winterbeeld. Een teveel aan 
wintergroene planten resulteert in ‘groene muren’ in een overigens doorzichtig 
winterlandschap.

De vraag is: hoe groot mogen de bomen rondom een woning zijn? Niets is zo fraai 
als een oude boom, die met ruimte om zich heen is volgroeid. Als planters van 
bomen maken we zelden de eindfase mee, maar toch is het goed om rekening 
te houden met de uiteindelijke hoogte van de te planten boom. De koloniewoning 
is 5.40 meter hoog. Hoe groter het uiteindelijke hoogteverschil tussen huis en 
volgroeide boom, des te groter de afstand tot de woning zou moeten zijn. Neem 
als vuistregel de uiteindelijke hoogte van de boom als minimale plantafstand tot 
de woning.
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De soberheid, eenvoud en 
functionaliteit van de erfinrichting van 
de vroegere koloniewoning kunnen 
ook nu een prima leidraad vormen 
om woning en erf aan te kleden. Kies 
voor minimaal werk een extensief te 
onderhouden tuin met een klein deel 
dat meer aandacht behoeft, zoals 
een bloemen- of moestuin: met een 
minimum aan inspanning een maximaal 
effect! Plant bladverliezende bomen 
en struiken op strategische plekken en 
houd de hoogte van de begroeiing ten 
opzichte van de situering van eventueel 
aanwezige zonnepanelen in de gaten. 
Hoe groter de aan te kleden ruimte, 

Sober en doelmatig
des te groter mag de boom of struik 
uiteindelijk worden. Dus: kleine ruimte: 
kleine struiken, weinig bomen. En 
andersom. Het toepassen van gazons 
geeft een ruimtelijk effect.

Het extensieve deel van het erf 
maakt de aansluiting van de woning 
met het landschap, maar bestempelt 
de ruimte tegelijk als erf of tuin. Dit 
gedeelte bepaalt jaarrond de sfeer. 
De verschillende soorten fruitbomen 
komen prachtig uit in een al dan 
niet intensief onderhouden grasmat. 
Het gras wat wilder houden met een 
enkel gemaaid pad erdoor, kan voor 

een verrassend accent zorgen. Geef 
struiken de ruimte en houd rekening 
met de levensbehoefte van vogels en 
insecten. Dit vergroot de beleving in 
de tuin. Het is prettig om vogels en 
vlinders om je heen te hebben en de 
wilde bijen en hommels te zien vliegen.
Het intensievere deel van de tuin 
kan bestaan uit een zitgedeelte dat 
omgeven wordt door een bloemen- en/
of moestuin. Een heg als afscheiding 
in dit deel kan ook bestaan uit 
vruchtdragende struiken als bes, 
framboos en braam. De schaduwboom 
om onder te zitten of om een teveel 
aan zonlicht uit de woning te weren, 

kan een fruitboom, maar ook, zoals 
vanouds, een knotlinde zijn. Plant die 
laatste nooit pal voor het raam, maar 
houd minimaal 2,5 meter afstand en 
zorg ervoor dat de stam van de linde 
uit het zicht is. Knot deze boom op de 
hoogte boven het raam. Zo maak je 
maximaal gebruik van de zonwerende 
werking en beperk je het uitzicht niet.

een sobere tuin
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Zonnepanelen hebben licht nodig; hoe meer, langer en feller licht, des te groter 
de opbrengst. In de praktijk betekent dit, dat er geen schaduw op de panelen 
mag vallen. Als er schaduw op één van de panelen valt, wordt de hele reeks 
uitgeschakeld. Een halve cirkel (van oost via zuid naar west) moet schaduwvrij 
zijn. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de zon in het 
najaar een stuk lager staat dan in de zomer. Dit in verband met de lengte van de 
schaduw van de beplanting. Hoe hoger bomen en struiken, des te langer hun 
schaduw. Probeer de panelen zo open en bloot mogelijk te plaatsen. Als er toch 
behoefte is aan een groene afscherming, houd die dan zo laag mogelijk. Ook een 
lage heg biedt bescherming tegen rondvliegende ballen van spelende kinderen en 
houdt de panelen uit het zicht vanuit de woning of vanaf het terras.
De aan te houden afstand tussen de begroeiing en de zonkant van de panelen is 
gelijk aan de uiteindelijke hoogte van de begroeiing plus 10%.

Een plekje in de zon en uit de wind willen we allemaal. Als het huis de wind 
breekt, is dat een meevaller. Als we echter bomen en struiken inzetten om een 
luw plekje te creëren, moeten we oppassen onszelf niet op te sluiten. Het hele 
jaar geen uitzicht vanuit het huis op het landschap om toch die paar dagen met 
veel wind buiten te kunnen zitten, zou jammer zijn. Enkele vaste palen in de tuin, 
waartussen op zonnige dagen met veel wind een windscherm gespannen kan 
worden is een mooie oplossing. Op heel warme dagen een plek in de schaduw 
hebben, is wel net zo belangrijk. Denk hierbij aan de noordkant van het huis, 
onder een boom of parasol. 

Energieopbrengst optimaliseren Buiten zitten

principe zonnepanelen zonnepanelen goed uitzicht vanaf het huis open terras
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Richtlijnen uit de welstandsnota
Voor het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid is een speciale welstandsnota van kracht om de omgeving te beschermen en te conserveren. Hieronder 
volgen de belangrijkste aanbevelingen met betrekking tot de erfinrichting van de koloniewoningen.

Dit betekent dat het huis niet verstopt 
mag worden achter allerlei groen. De 
voortuin is een tuin voor de wereld. Tuin 
en woning mogen beide gezien worden. 
Een haag evenwijdig aan de weg is 
ongewenst. In de zijtuinen zijn hagen 
wel toegestaan.

Greppels en sloten hebben een functie, 
houd of maak die weer zichtbaar. 
Gebruik de sloot als werkelijke 
waterafvoer en/of als grens. 
Hagen mogen bestaan uit meidoorn, 
liguster of beuk. Coniferen of andere 
exoten worden niet toegestaan. 

Het achtererf en de tuin mogen niet 
hermetisch afgesloten worden met 
bomen en struiken. Er moet contact 
blijven met het landschap. Dat kan het 
beste door een deel open te houden. 
In de praktijk kunnen fruitbomen 
aangeplant worden: als struik of als 
halfstam op een zware onderstam. 
Deze bomen krijgen voldoende hoogte 
om doorzicht naar het landschap 
mogelijk te maken.

Geparkeerde auto’s dienen zoveel 
mogelijk onzichtbaar te zijn. Dit kan 
bereikt worden door plaatsing in de 
schuur of carport, of eventueel achter 
dichtvertakte struiken.

sloot met als doel het afvoeren van waterde woning niet verstoppen achter groen

De koloniewoning moet te zien 
zijn vanaf de straat

De waterafvoer dient zichtbaar te 
zijn

ParkerenHet open erf1 2 3 4

Auto’s in de schuur
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Richtlijnen uit de welstandsnota

De verharding is functioneel.  Verhard niet meer dan echt nodig is. Verharding 
hoort weg te vallen, als het de boventoon voert ontbreekt er iets anders op het erf, 
het groen.

Op oude erven zal geen verharding geweest zijn, alleen het stoepje voor de 
deur. Toen verharding op die erven kwam was het, datgene wat  goedkoop 
voorhanden was. Voor wie het kon betalen kwamen er gebakken klinkers, soms 
alleen het rijspoor.  Of er is gewerkt met een halfverharding, waarbij de kuilen 
makkelijk konden worden aangevuld. Gemalen puin wat weg wordt gereden in de 
ondergrond en weer aangevuld is ook prima. 
Verder kom je her en der grintresten tegen. 

Ook voor het grint geldt: beschouw het als halfverharding vul aan en rij vast in 
de ondergrond. Geen antiworteldoek onder een dik grind bed.  Het gaat dan 
om bont grind ook wel boerengrind genoemd maat 8/16 (mm). Dit geeft een 
mooi rustig beeld dankzij het geringe witgehalte.In nieuwe situaties wordt nu als 
halfverharding ondermeer Graustabiel gebruikt.

Het belangrijkste, laat de verharding niet de boventoon voeren. Zorg voor een 
ingetogen beeld, verhard niet meer dan nodig is. En dan maakt het niet zoveel uit 
of het gebakken materiaal is of een halfverharding. De kleur is nog wel iets om 
voorzichtig mee te zijn. 
Niet alle zitplekken hoeven een terras te hebben, maak het terras niet te groot. 

Verharding5

Graustabielhet oude erf ‘Boerengrind’klinkerverharding
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Soberheid, eenvoud en de functionaliteit zijn ook nu een prima leidraad 
om woning en erf aan te kleden. Kies voor minimaal werk een extensief te 
onderhouden tuin met een klein deel dat meer zorg behoeft zoals een bloemen- 
en/of moestuin. Dit kan tevens zorgen voor een mooie situering van de woning 
in het landschap. Met een minimum aan middelen een maximum effect. Plant 
bladverliezende bomen en struiken op strategische plekken en houd de hoogte 
van de begroeiing ten opzichte van de woning en de zonnepanelen in de gaten. 
Hoe groter de ruimte is die aangekleed moet worden, des te groter is de 
uiteindelijke maat, dat wil zeggen de hoogte van de struiken. Gaat het om een 
kleine ruimte dan worden er in verhouding kleinere struiken gebruikt. 
Het gebruik van gras leidt tot een heel ruimtelijk effect.

Verdeel de tuin in een extensief en een intensiever gedeelte. Het extensieve 
stuk dient als aankleding van de woning in het landschap en maakt de open 
ruimte tot een tuin dan wel erf. In een kleiner, intensiever stuk is plaats voor een 
bloementuin, moestuin of zitgedeelte.

Overal kleine hoekjes met bloemen leidt tot veel werk, terwijl bomen en struiken 
beter voor aankleding en sfeer kunnen zorgen. In het extensievere deel kunnen 
bijvoorbeeld enkele fruitbomen staan op zware onderstammen, struikvormers of 
halfstam fruitbomen (de zware onderstam zorgt ervoor dat deze bomen toch de 
hoogte ingaan). Het verschil tussen een struik of halfstam zit hem in de hoogte 
waarop de takken van de kroon zich ontwikkelen. Beide komen hier vanouds voor, 
de hoogstam variant niet.

Het gras in het extensievere deel kan minder intensief gemaaid  worden  dan 
gebruikelijk en er mogen wat meer bloemen in komen. Een enkel, kort gemaaid, 
pad kan voor een accent zorgen.
Geef de struiken de ruimte die ze nodig hebben en houd rekening met de wensen 
van insecten en vogels (nectar en stuifmeel, bessen en/of zaden). Dit vergroot de 
beleving in de tuin. 

Het intensievere deel van de tuin kan ook bestaan uit een zitgedeelte dat 
omgeven wordt door een bloemen- of moestuin. Een heg als afscheiding in dit 
deel kan ook een heg zijn van klein fruit, bessenstruiken, framboos of braam. 
De schaduwboom om onder te zitten of een teveel aan zonlicht in de woning te 
weren, kan een fruitboom zijn of zoals vanouds een knotlinde. Plant de laatste 
nooit direct voor het raam, maar houd minimaal 2,5 meter afstand en zorg ervoor 
dat de stam van de linde uit het zicht is. Knot de bomen op de hoogte boven het 
raam. Zo maak je maximaal gebruik van de zonnewering. 

Beperk het tuinonderhoud
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Inspiratie

het toepassen van fruitbomengoed zicht op de koloniewoninghortensia’sappel’s en peren 

fruitbomen sobere erfinrichting bramen toepassen in een haag koloniewoning
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Voorbeeldtuinen
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Voorbeeldtuinen

peer appel klein fruit vaste 
planten

sierheesters

peer

sierheesters

sierheesters

haag

vlier

vlier

vlier

pruim

hazelaar

bl
oe

m
en

vlier

hazelaar

ha
ag

ha
ag

13





erfinrichting koloniewoningen -    - Maatschappij van Weldadigheid

Voorbeeldtuinen

peer

vlier

meidoorn sering

bl
oe

m
pe

rk berk

kerspruim

bloemen/heesters

appelappel

vlier

haag

haag

lijsterbes

peer

14





erfinrichting koloniewoningen -    - Maatschappij van Weldadigheid

Voorbeeldtuinen
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Stichting Maatschappij van Weldadigheid
Majoor van Swietenlaan 28

8382 CG Frederiksoord
telefoon: 0521 381225

www.maatschappijvanweldadigheid.nl


