
Behoud, ontwikkeling en herstel van de Tuinbouwschooltuin Frederiksoord 

 

In 1884 realiseerde de Maatschappij van Weldadigheid onder supervisie van generaal Johannes van 

den Bosch de eerste tuinbouwschool van Nederland in de kolonie Frederiksoord. Hij kocht in Drenthe 

woeste gronden zodat armen deze konden ontginnen. Het landbouwonderwijs bood één van de 

belangrijke ontwikkelmogelijkheden voor de paupers om daar een nieuw bestaan op te bouwen. 

Schoolterrein en -gebouwen zijn in de loop der tijd aan vele veranderingen onderhevig geweest. De 

voor de ontginning van dit gebied zo kenmerkende structuur van kaarsrechte (zicht)lijnen en grote 

orthogonale vlakken is altijd behouden gebleven.  

In 2005 werd de school gesloten en verhuisde deze naar Meppel. Duizenden tuinhazen, de studenten 

van de tuinbouwschool, hebben er in al die jaren hun groenopleiding tot o.a. kweker, hovenier of 

bloembinder afgerond. Evenzoveel verschillende bomen, heesters, coniferen en vaste planten waren 

toentertijd op de tuin terug te vinden. De tuin van ruim 7 ha. vormde hét kenniscentrum voor 

sortimentskennis.  

Na 2005 is de tuin in verval geraakt. Er werd nauwelijks nog onderhoud gepleegd en vele planten 

verdwenen. Toch is de tuin nog steeds een parel voor de groenliefhebber. Heel veel bomen en 

heesters zijn nog aanwezig. Sinds een half jaar zet ik me in voor behoud en herstel van de tuin. De 

structuur en vele beplantingssoorten vormen de basis voor nieuwe plannen en functies. De 

herkenbare onderdelen gaan worden hersteld. De tuin wordt een officieel arboretum, alle 

individuele soorten worden op naam gebracht en (opnieuw) bebord, het Stinzenbos (begin 19e 

eeuw), de Franse tuin, het Pinetum (honderden soorten coniferen), de Perenleiding (fantastische 

leiperen), de Engelse landschapstuin, de kassen en de vaste plantenallee worden gerenoveerd. Nu al 

is de tuin een eldorado voor tuin- en natuurliefhebber, er is een geweldige wandelroute uitgezet, er 

staan de meest fantastische bomen en vanaf nu wordt het alleen maar weer mooier. Het is in 

combinatie met een bezoek aan Sterrebos,  Museum De Proefkolonie, de Fruithof (800 historische 

fruitrassen) een topattractie, en dat zo dicht in de buurt! 

 

Wilfred Hilbers 

Buro Stad en Land, Meppel 

 



 

 

  



  

 

 


