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Hoe Noordwolde een vlechtdorp werd
Eerst even wat achtergrondinformatie over het 
museum… De Rietvlechtschool werd opgericht 
in 1908 als gevolg van het opraken van de turf. 
Armoede stak de kop op. Een werkloze Duitse 
veenarbeider die rond 1825 in de kost was bij een 
gezin in Noordwolde kon mandjes vlechten van in 
het wild groeiende wilgentenen. Hij leert het gezin 
hoe je wilgenmandjes maakte. De verkoop van deze 
mandjes leverde geld op. Al snel keken anderen 
de kunst af. Zo werd in 1908 de Rietvlechtschool 
opgericht om naast mandjes e.d. ook stoelen te 
vlechten. De handel in Noordwolde was terug!

Historie en design
In het museum is het alsof de tijd heeft stilgestaan. 
Het klaslokaal is nog precies zoals het vroeger was. 
De klompen staan netjes in de gang en de krukjes in 
het lokaal staan klaar. Op grote schermen wordt de 
geschiedenis van het rietvlechten verteld. Alsof je je 
100 jaar terug in de tijd waant. Daarnaast is er een 
expositie van de mooiste manden, stoelen en andere 
kunstwerken te bewonderen. En ja, ook mijn favoriete 
Van Sliedrechtstoel staat ertussen. 
 
Zelf vlechten
Wil je zelf ook leren vlechten? Dat kan! Regelmatig 
organiseert het museum workshops. Zo kun je 
bijvoorbeeld een mand vlechten of een voederbak 
voor vogels. Leuk is dat hier ook het rietvlechtvak 
wordt doorgegeven aan mensen die (even) zonder 
baan zitten. Een win-win situatie als je het mij vraagt! 
Het zou toch zonde zijn als zo’n mooi ambacht 
verloren zou gaan. En heb je een op te knappen 
rotanstoel staan of een licht beschadigde mand? 
Deze kun je langs brengen om te laten repareren. 

Nationaal Vlechtmuseum, Mandehof 7,  
Noordwolde, www.vlechtmuseum.nl

Laatst kocht ik een paar rotan opbergmanden. Sterk, hip en handige opbergers voor mijn magazines en 
speelgoed. Mijn liefde voor rotan is groot. Op Marktplaats ben op zoek gegaan naar een fauteuil van ontwerper 
Dirk van Sliedrecht. Een stijlvolle design stoel gemaakt van rotan die perfect past bij mijn basic Scandinavische 
interieur. Natuurlijke materialen zoals rotan, riet en bamboe is (nog steeds) erg gewild. Het is handgemaakt, 

oersterk en past ook perfect bij de bohemien- of Ibizatrend. Ik hoorde dat het Friese dorp Noordwolde,  
ruim 100 jaar geleden, hét vlechtdorp van Nederland was. Hoog tijd om hier eens een bezoek aan te brengen.

wimke’s liefde voor rotan
Rietvlechten in Noordwolde

Een deel van het buitengebied van Noordwolde behoorde ooit tot de Vrije Koloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid. Deze systematische zelfvoorzienende agrarische nederzettingen vormen de bakermat van 
onze Nederlandse verzorgingsstaat en zijn voorgedragen voor een plek op de Unesco Werelderfgoedlijst.

make 
it happen
Zolang er nog geen workshops 
gehouden worden, kun je voor 
een online workshop terecht 
op www.zuidoostfriesland.nl/ 
rietvlechten. Of scan  
de QR code: 

In haar boek ‘Smûk’ laat 
DIY expert Wimke Tolsma 
zien dat iedereen met 
eenvoudige materialen 
indrukwekkende dingen 
kan knutselen. Fries 
Geluk noemt ze dat! 

Zie ook www.wimke.nl  


