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Tien follies Slochteren gekozen 

 

De tien winnende ontwerpen van het project ‘New Follies op Fraeylema en het erfgoedplein van 

Slochteren’ zijn bekend. Follies zijn rare, romantische bouwsels die in een Engelse landschapspark als dat 

van de Fraeylemaborg de belevingswaarde verhoogden. Ook deze moderne follies hebben dat doel, maar 

er moet ook in kunnen worden geëxposeerd.  

 

De jury koos negen gevarieerde gebouwtjes uit een totaal van maar liefst vierenzeventig inzendingen. Bij 

deze keuze zitten fraaie en spannende follies als ‘Strotempel’ van Reinier de Gooijer, ‘Van bus noar bos’ 

van werkvoorzieningschap Fivelingo , ‘Secret Oak’ van Arjen Boerstra  en  “De koperen kamer”  van 

René van Zuuk. 

Een folly ten voeten uit is het ontwerp van Lambert Kamps. Hij ontwierp een decorstuk van torentjes 

waarachter de expositieruimte is gemonteerd in een zeecontainer.  Heel bijzonder is ook het ontwerp van 

Geir Eide.  Zijn folly ‘Donker licht’ is gemonteerd op glijstangen en zal doorlopend heel langzaam in – en 

uitschuiven. Haiko Meijer van Onix uit Groningen creëerde Koetshuisje, een prachtige sculptuur waarvan 

de huid bestaat uit door branden geconserveerd hout. Tijdens de bouw van deze folly zal door deze 

architect een cursus “conserveren door hout branden”  worden gegeven.  

 

De keuze voor het tiende ontwerp werd bepaald via een enquête op internet, waar bijna duizend mensen 

aan meededen. Winnaar van deze publieksprijs is Alex den Braver  uit Groningen met zijn “Folly bij de 

Hooge Berg”. 

 

Er moeten nog vergunningsprocedures worden doorlopen. Als dat allemaal goed gaat worden de follies in 

de loop van 2015 gebouwd. Bij de bouw wordt het onderwijs betrokken van basisschool tot universiteit. 

Waar de follies precies komen te staan wordt bepaald in overleg met de architecten en kunstenaars. 

Zo  zal ‘Trug noar de worrel’, een speel- en zitelement van Nathalie de Vries en Klaas Hofman van het 

bureau MVRDV uit Rotterdam en Shanghai ingepast worden op het erfgoedplein van het dorp en zal 

‘Swaoistee’ van Huting en de Hoop, dat de geschiedenis van het erfgoedplein behandelt worden versterkt 

met een folly-element dat refereert aan de loop van het Slochterdiep.    

 

De follies blijven minimaal vijf jaar staan. De Fraeylemaborg zoekt nog vrijwilligers die op willen treden 

als huisvader of huismoeder voor een folly. Dat houdt in dat je de folly schoonhoudt van binnen en 

buiten, de ramen lapt als die erin zitten en dat je kleine reparaties verricht en grotere klussen meldt bij de 

borg. Ook wordt je betrokken bij de bouw van de folly en maak je kennis met de ontwerper. Als team een 

folly beheren? Dat kan ook. Aanmelden op info@fraeylemaborg.nl. 

 

Van alle 74 ontwerpen die zijn ingezonden maakt de Fraeylemaborg een tentoonstelling. Deze 

tentoonstelling zal openen in februari 2015. 

Op de contactdagen voor het bedrijfsleven in de Martinihal in Groningen zijn een aantal maquettes nu al 

te bewonderen. 
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Het project is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Scholten Kamminga fonds, de gemeente 

Slochteren, de provincie Groningen, het Fonds voor de Creatieve Industrie, het Prins Bernhard 

Cultuurfonds, de Kunstraad Groningen en het Fonds Lambers Burger. 
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Fotomateriaal is te vinden op: http://www.fraeylemaborg.nl/foto-follies.html 
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