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Façade  
 

 Kerktoren van Zuidhorn word folly op in Slochteren. 

 



De zichtlijn van de borg naar de open landerijen richting Noordbroek. 

Inleiding 

 

Het landgoed Fraeylemaborg in Slochteren (Gr.) schreef in 2014 een ontwerp wed-

strijd uit voor Nieuwe follies in het park van het landgoed. De Follies dienden 

natuur, cultuur en hedendaagse actuele thema’s in het ontwerp met elkaar te verbin-

den. Het landgoed wilde het park verreiken en aantrekkelijker maken voor een be-

zoek. Folly Façade is een van de gerealiseerde follies. 

 

Het langoed boodt veel inspiratie en spannende locaties voor een folly. De historie 

van de borg en de uitgestrekte agrarische omgeving van Slochteren zijn ook interes-

sante elementen. 

Het landgoed is verhoudingsgewijs smal, maar wel bijna drie kilometer lang. De 

inrichting en beplanting zijn gevarieerd en de aanleg van het park dateert uit ver-

schillende stijl-periodes. Het landgoed is van voor tot achter doorsneden door een 

zichtlijn, de centrale as, waarvan het uiteinde vanaf de borg opvalt als een opening 

tussen de bomen. 

Veel publiek komt echter niet veel verder dan een bezoek aan de borg zelf en een 

wandelingetje er omheen. Het park vraagt om elementen die de bezoeker verleidt 

om de koffie een uurtje uit te stellen en het park te ontdekken. Folly Façade is zo’n 

element. 



Twee follies op het huidige landgoed Fraeylema. 

 

Boven: de voor en achterzijde van het zandstenen brug-

getje die in werkelijkheid geconstrueerd is uit hout. 

 

Onder: de driepuntsbrug, een romantiesche folly bij de 

hoge berg. 

Inspiratie 

 

In veel landschapstuinen werden romantische bouwwerkjes opgericht: prieeltjes in 

klasieke stijl, ruïnes die een roemrucht verleden uit de middeleeuwen symboliseer-

den of nagebouwde rotspartijen met waterval en grotten die je een blik in het on-

gerepte paradijs gaven. In oranjeriën en kassen werden uitheemse planten en vruch-

ten gekweekt die het geheel afmaakten als ware heerlijkheid. 

Een wandeling in de tuin werd een beleving vol historische en wetenschappelijke 

verwijzingen. De omgeving werd een decor, een afspiegeling van het leven van de 

eigenaar. 

 

Zo ook op het landgoed Fraeylema: bijvoorbeeld de driepuntsbrug bij de berg en het 

zandstenen bruggetje wat onlangs is gerestaureerd. Deze folly laat duidelijk zien 

hoezeer het een decorstuk is. De zichtzijde doet je geloven dat het een echte stenen 

brug is, gebouwd van duur ingevoerd zandsteen. In werkelijkheid is de brug van 

hout en is er geen moeite gedaan om er een achterzijde aan te monteren. Trompe-

l'oeil schilderwerk in het interieur van de borg doet je geloven dat je te maken hebt 

met marmer en kostbare houtsoorten.Voor de borg worden nu ridderspelen ge-

houden zoals ze daar in de middeleeuwen nooit hebben plaats gevonden. 

 

Is het nodig een achterkant bouwen als je deze toch niet ziet? Kennelijk is bij het 

bruggetje in het park een façade voldoende, het gaat om de sfeer en niet om de his-

torische feiten. Dat het niet is wat het lijkt, is geen probleem. 



boven: De voormalige Gereformeerde kerk aan de Gast in Zuidhorn en het gespaarde torentje tijdens de sloop. 

onder:  Het torentje  als tuinhuis en als façade in het park van de Fraeylemaborg in Slochteren. 

Hergebruik van bestaande architectuur 

 

In openluchtmusea wordt historisch erfgoed in de vorm van overbodig geraakte ar-

chitectuur verzameld. Historisch interessante gebouwen worden afgebroken, ver-

plaatst en in het museum herbouwd. Er ontstaat een historisch ogende situatie die er 

nooit is geweest. Een interessant fenomeen, het recycelen van architectuur. Dit ver-

sterkt de spanning tussen wat echt is en wat niet. De bazis voor het concept van 

Folly Façade. 

 

Het tijdschrift Noorderbreedte publiceerde een artikel over een restant van een 

gesloopte kerk in Zuidhorn; een torentje welke als tuinhuis dienst deed in de pasto-

rietuin. De huidige eigenaar vondt het niet passen in zijn tuin en wilde er vanaf. Het 

bouwwerk paste wel goed binnen de ideeën voor een folly! 

Het uit 1878 stammende torentje was oorspronkelijk onderdeel van een eenvoudig 

waterstaatkerkje. Deze werd wegens bouwvalligheid in 1986 gesloopt. De architec-

tuur, leeftijd, het formaat en de constructie waren ideaal voor de folly en vormde zo 

de bazis voor het ontwerp. 

 

 



Het in tweeën gedeelde torentje vormt de façade, ‘backstage’ de tentoonstellingsruimte in een zeecontainer. 

Ontwerp 

 

De folly bestaat uit twee delen. Het voormalige kerktorentje uit Zuidhorn vormt een 

façade, er achter wordt een expositieruimte geplaatst. Deze ruimte is eenvoudig uit-

gevoerd terwijl de façade iets anders doet vermoeden.  

Het torentje is van boven naar beneden in tweeën gedeeld en uitgeklapt, zo ontstaat 

een romantisch decor. De achterzijde laat een heel ander beeld zien. Daar staat een 

zeecontainer die naast expositieruimte dienst doet als constructief element om de 

façade te ondersteunen. Deze zijde ziet er uit alsof je ’backstage’ bent beland op een 

festival. Het geheel staat op poten boven een sloot wat benadrukt dat het bouwerk 

niet grondgebonden is en zo weer kan verhuizen naar een andere plek, als ware het 

een kermisatractie.  

 



Demonteren van de toren in Zuidhorn,  aanpassingen en restauratie in de werkplaats en opbouw van de folly op het 

landgoed in Slochteren. 

Uitvoering 

 

De verschillende onderdelen van de folly zijn apart voorbereid als bouwpakket en 

op locatie gemonteerd. 

 

Het torentje is in delen gezaagd en tot bouwblokken verwerkt waarna deze in twee 

helften als façade naast elkaar zijn opgebouwd. 

De expositieruimte bestaat uit een zeecontainer en is geschikt gemaakt voor kleine 

exposities en bijeenkomsten.. In het dak zijn lichtkoepels geplaatst zodat er een 

mooie lichte ruimte is ontstaat. De lange zijde van de container heeft twee deuren 

die aansluiten op beide halve toren-tjes. 

Betonplaten dienen als foundering voor de bazis van de folly welke bestaat uit een 

constructie van staal waarop de halve torentjes en de container zijn geplaatst. Een 

constructie op de container ondersteund de torenspitsen. Aan de  buitenzijde heeft 

de container zijn oorspronkelijke uiterlijk behouden, op die manier wordt het 

‘backstage’ effect versterkt. 

 



Links: aanzicht zoals wandelaars de folly naderen. Rechts: de zijkant maakt duidelijk dat de torentjes een façade zijn.  

De rode circel aan het eind van de entrale as door het park geeft de locatie aan. 

Locatie 
 

De folly is geplaatst aan het eind van de centrale zichtas door het park. Het is een 

plek die vanuit de borg direct opvalt en vormt nu het doel van een wandeling.  

Beleving 

 

Als men de folly nadert lijkt het een romantisch bouwwerk uit de periode van de 

aanleg van het park zo’n 200 jaar geleden. Misschien is het een oud theehuis dat de 

borgbewoners verkoeling bracht en uitzicht bood over de landerijen tijdens warme 

dagen.  

Bij het betreden van de folly aan de voorzijde ontdek je dat het een historische fa-

çade is voor een moderne zeecontainer. Is er een verbouwing gaande, wat is er aan 

de hand? Waarom staat het niet op de stevig op de grond maar zweeft het boven een 

sloot? Is dit echt of betreft het een sprookje! 

 

In de torentjes bieden bankjes wandelaars een plek om te schuilen en te rusten, maar 

het is ook een romantisch plekje voor twee!  


