Kwaliteitenboek
Belvedère-project Veenhuizen
24 november 2005

G

Kwaliteitenboek
Belvedère-project Veenhuizen
Het Kwaliteitenboek is het eerste onderdeel van het Belvedère-project Veenhuizen dat in opdracht van
de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld door KuiperCompagnons is samengesteld. Met de
onderdelen Kansen Landschap, Kansen Bebouwing en Toekomstvisie voor Veenhuizen zal de rapportage
worden afgerond.
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Inleiding

Veenhuizen is een volstrekt uniek fenomeen.
Niet als veenkoloniaal erfgoed maar als ideaallandschap. De voormalige vrije en latere strafkolonie kent slechts een handvol vergelijkbare
ontwikkelingen binnen en buiten Nederland.
Wereldwijd is er sprake van een uitermate zeldzaam landschappelijk/architectonisch ensemble.
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Veenhuizen is gesticht in 1822/23. Een periode
waarin het intellectuele debat bepaald werd door
utopische gedachten over een nieuwe sociaalmaatschappelijke en agrarische orde. Thomas
Jefferson's agrarische utopia in de Nieuwe
Republiek van de Verenigde Staten, Claude
Nicholas Ledoux's Koninklijke Zoutwerken in
d'Arc et Senans uit 1779 in het noordoosten van
Frankrijk en de plannen van de Engelsman
Robert Owen's uit 1817 voor een autarkische
gemeenschap van harmonie en coöperatie zijn
slechts enkele representatieve voorbeelden van
de gedachten die door de politieke en maatschappelijke leiders van die tijd werden
gekoesterd.
De in 1818 opgerichte particuliere "Maatschappij van Weldadigheid" had als centrale
doelstelling "het verbeteren van de leefomstandigheden van de armen om ze tot "eene hogere
beschaving" op te leiden. Deze doelstelling en
het bijzondere landschap dat het tot resultaat
heeft gehad is in de opeenvolgende stadia van
de ontwikkelingsgeschiedenis van Veenhuizen
aan de nodige veranderingen onderhevig
geweest . De centraal geregisseerde methodische transformatie van woeste grond in landbouwgronden kenmerkt zich tijdens zijn ontwikkeling als een staalkaart aan vormen van agrarisch grondgebruik, waarvan vele na de invoering
van kunstmest volledig in diskrediet zijn geraakt.
Het uitgangspunt van de autarkie strandde al in
een vroeg stadium op de beperking van voldoende toegeruste arbeid en beschikbaarheid van
grondstoffen en afzetmarkten.
\
Tot recente datum heeft het ideaal-landschap
van de kolonie ondanks diverse wijzigingen in

VREDE en RECHT
LEERING DOOR VOORBEELD
BITTER en ZOET

KENNIS is MACHT

HELPT ELKANDER

FLINK en VLUG
WERKEN is LEVEN
grondeigendom en beheer relatief weinig ontwikkelingen ondergaan die de oorspronkelijke opzet
hebben aangetast. Sluipende veranderingen in
functionele aspecten zoals nieuwe eisen t.a.v. de
verkeersontsluiting, waterhuishouding, landbouw en huisvesting van inwoners hebben tot
nog toe de grootste impact gehad.
Onvoldoende inzicht in de kernkwaliteiten van
het gebied en het risico van een daaruit voortvloeiend gefragmenteerd beleid vormt een
belangrijke bedreiging voor aantasting van het
unieke karakter van het gebied.
Het recente verlies van centrale regie over het
totale gebied na het besluit van justitie als laatste (kolonie) eigenaar om niet langer verantwoordelijkheid voor een groot deel van de gebouwen en gronden te willen dragen dreigt de karakteristieke homogeniteit onomkeerbaar te veranderen.
Deze studie, uitgevoerd onder gezamenlijk
opdrachtgeverschap van de provincie Drente en
de gemeente Noordenveld, met financiële onder-

steuning van het projectbureau Belvedère, wil
vanuit een ruimtelijk perspectief aangeven hoe
hierin een kentering aangebracht kan worden.
Niet door de toekomst van Veenhuizen te fixeren
in een dwangbuis van het verleden, maar door
de bijzondere historie van het gebied zo te presenteren dat deze bijdraagt aan een duurzame
en dierbare toekomst van het gebied: behoud
door ontwikkeling. De centrale regie die de kolonie vanaf het begin heeft gedistingeerd van vergelijkbare ontginningslandschappen elders zal in welke vorm dan ook georganiseerd - een voor
de toekomst niet te ontkennen cruciale factor
blijken te zijn.

Onderstaand (kaart) materiaal vormt de weerslag van een uitgebreide raadpleging en analyse
van de bronnen die door het Ontwikkelingsbedrijf
Veenhuizen (OBV) beschikbaar zijn gesteld aan
KuiperCompagnons. Het geeft onze benadering
weer voor de eerste twee stappen van het
Belvedère project.

Twee documenten in het bijzonder: de BMC rapportage "Omzien naar ontwikkeling, perspectieven voor Veenhuizen" en de publicatie "Veenhuizen, een erfenis voor de toekomst" ter gelegenheid van het derde Keuningcongres van
1991 zijn als uitgangspunt en als bron voor deze
studie benut.

Aan de hand van een ruimtelijke en functionele
analyse wordt in Kwaliteitenboek vanuit een vijftal invalshoeken beargumenteerd waaruit deze
kernkwaliteiten bestaan. (Historische) ontwikkeling, (infra) structuur, (grond) gebruik, landschap, bebouwing en architectuur passeren respectievelijk de revue.

Wij zien het formuleren van de kernkwaliteiten
van de voormalige kolonie Veenhuizen als noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een regie
die leidt tot een duurzame en dierbare toekomst en ontwikkeling voor dit bijzondere
gebied.
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hoofdstuk
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Samenvatting
kwaliteiten

Kernkwaliteiten
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Context
■

Landschappelijke eenheid

Structuur
■

Orthogonale ordening

Gebruik
■

Diversiteit in grondgebruik binnen fijnmazige
structuur
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Bebouwing en landschap
■

Gedifferentieerd nederzettingen patroon

Architectuur
■

Dominantie van 19e eeuwse architectuur (o.a.
Metzelaar)
- Gaafheid en duurzaamheid
- Herkenbaarheid (tijdsperiode; hiërarchie,
soberheid)

Ruimtelijke kwaliteiten worden in de volgende katernen in beeld gebracht

Mentaal
■

Wederkerigheid: zelfvoorzienend (autarkie ),
sociaal-economische cohesie - "Helpt
Elkander"

■

Educatie (cultuur- en ecotoerisme) "Ontwikkeling" - "Leering door Voorbeeld" "Kennis is Macht"

■

Belevingswaarde van uniek gebied "Ruimzicht" - "Bitter en Zoet" - "Een van Zin"

■

Duurzaamheid“Humaniteit” - “Levenslust” - “Vrede en Recht”

■

Stichtelijk landschap
“Orde en Tucht” - “Plichtsgevoel”- “Controle”
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hoofdstuk 2
katern 1

Onderbouwing
Historische ontwikkeling
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1634

Pijnacker kaart

Kaartbeeld 1634 - De "Pijnacker kaart van
Drente" uit de eerste helft van de 17e eeuw
toont het oorspronkelijke uitgestrekte gebied
van de "Smilder Veenen". Net buiten dit moerasgebied op de overgang naar de hoger gelegen gronden rondom "Norch", binnen de grenzen van de Dingspil "Nordevelt", wordt een
buurschap "Veenhuysen" aangegeven.
De ontginning van het veengebied is nog niet
gestart.
De hoofdas van de latere veenkoloniale ontginning de Drentse hoofdvaart die rond 1771
gereed kwam en de basis zou vormen van de
latere verkavelingsrichtingen is al duidelijk
zichtbaar.
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1812

Frans-Nederlandse
militaire kaart

Kaartbeeld 1812 - De Frans-Nederlandse militaire kaart die in het begin van de 19e eeuw
o.l.v. d'Epailly tot stand kwam toont het landschap van Veenhuizen voor de aanvang van de
kolonie. Het beeld bestaat uit een karakteristiek en eeuwenoud patroon van gemengd
agrarisch grondgebruik uit de periode voor de
uitvinding van kunstmest: akkerbouw bij hoger
gelegen hoeven, groenlanden langs de beek en
op lager gelegen delen en heide en hoogveen in
het omliggend gebied.
Het pre-koloniale Veenhuizen bestaat uit een
buurschap met een zevental erven gelegen op
de hogere gronden tussen hoogveen en beekdal.
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1639
1794
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Aardenburg kaart

Kaartbeeld 1639 - De "Aardenburg copie" uit
1794 van een oudere kaart uit het begin van
de 17e eeuw geeft een meer gedetailleerd
beeld van de buurschap Veenhuizen. Zichtbaar
zijn zes erven, een kapel en een tweetal kerkhofjes. Aan de oostzijde van de Veenhuizer Dijk
is het erf zichtbaar waar nu nog de enige boerderij uit de periode van voor de kolonisatie van
Veenhuizen staat: boerderij de Jachtweide
(1723). Volgens overlevering was dit een locatie waar Generaal J. van den Bosch, de oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid,
regelmatig verbleef om met vrienden te jagen.
Mogelijk was dit zelfs de plek waar de eerste
ideeën en plannen voor de kolonie zijn ontstaan en opgetekend. Twee bruggen over De
Slokkert verbinden de oorspronkelijke nederzetting met het noordelijker gelegen middeleeuwse esdorpen landschap rondom Norg. De veelvuldig aanwezige greppels vormen mogelijk de
fysieke sporen van een eerdere mislukte poging
tot grootschalige commerciële turfwinning in
het gebied. Het hoogveen gebied ten zuiden
van de nederzetting is nog onaangeroerd door
paden en greppels.
Opmerkelijk is de richting van de Veenhuizer
Dijk en de parallel daaraan gelegen als rechte lijnen weergegeven vervenings greppels. De
latere oriëntatie van de kolonie komt sterk
overeen met deze richting. Het is aannemelijk
dat deze begrenzingen hiervoor de basis hebben gelegd.

1822

Grote kaart van
Krayenhoff

Kaartbeeld 1822 - De "Grote kaart van
Krayenhoff" toont het prille begin van de
"Nieuwe Kolonie". De oorspronkelijke buurschap Veenhuizen is nog zichtbaar ter hoogte
van de locatie van het tweede en derde
gesticht. Het eerste gesticht is in aanbouw. Het
deel van de Kolonievaart dat van deze locatie
via de Norgervaart en Drentse Hoofdvaart de
waterverbinding met de buitenwereld vormt is
inmiddels gegraven.
De kolonie is in haar beginfase uitsluitend via
water bereikbaar.

14

1834
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Situatie kaart terrein
van de Gestichten

Kaartbeeld 1834 - Met de aankoop van ca.
3000 hectare gronden door de Maatschappij
van Weldadigheid ging de kolonie in 1822/23
formeel van start. De "Situatie kaart van het
terrein van de Gestichten der Kolonie
Veenhuizen" uit 1834 illustreert de situatie 10
jaar na stichting.
Duidelijk leesbaar is de sterk van de omgeving
afwijkende orthogonale opbouw van de basisstructuur:
■ De Kolonievaart (Gereed in 1826, vanaf
1837 na aanleg van sluizen vanuit Assen
per schuit begaanbaar via de Norgervaart
en Drentse Hoofdvaart. Vanaf 1879 ook
vanuit Friesland toegankelijk voor de aanvoer van 'mestspeciën, hooy en andere
benodigdheden').
■ Zes wijken (allemaal haaks op de
Kolonievaart)
■ Een twintigtal boerderijen (allemaal aan de
wijken gelegen en voor transport hierop
aangewezen)
■ Drie gestichten (allen via water bereikbaar)
■ Een hervormde kerk nabij de Kolonievaart
(later volgden ook nog een synagoge en
een rooms-katholieke kerk)
Opmerkelijk is de harde grens en het grote
vormcontrast tussen de haakse en rechte lijnen van de kolonie zelf en het ongedifferentieerde hoogveen en het grillig slingerende
beekdal aan de noordzijde.

1845

Provinciekaart
Werneke en Brauns

Kaartbeeld 1845 - De provinciekaart van
Werneke en Brauns toont de kolonie volop in
ontwikkeling. Het gebied ten zuiden van de
Kolonievaart en het noordelijk deel tegen het
beekdal van de Slokkert zijn nog niet ontgonnen. Langs de eerste en vijfde wijk worden nog
geen wegen aangeduid.
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1853

Topografische kaart

Kaartbeeld 1853 - De vrije kolonie van de
Maatschappij van Weldadigheid enkele jaren
voor de overdracht van de bezittingen aan het
Rijk in 1859. Slecht werk en misoogsten leidden tot hoge schulden. Ondervoeding, barre
hygiënische omstandigheden en sociaal isolement leidden tot hoge sterftecijfers. Bij een
gemiddelde bevolking van ruim 3000 inwoners
stierven in Veenhuizen tussen 1846 en 1849
meer dan 2300 mensen aan de cholera. Het
kaartblad van de "Grote Topografische kaart
van het Koninkrijk der Nederlanden" uit 1853
laat zien hoe eerder ontgonnen braakliggende
stukken land werden omgezet in boskavels.
Ook is "het Vierde Gesticht", de begraafplaats
die vanaf 1831 in gebruik werd genomen, op
de kaart zichtbaar. Ten zuiden van de
Kolonievaart ligt nog steeds het onontgonnen
hoogveengebied. Rond de tweede wijk wordt
de vaart gekruist en is de eerste ontginning van
het Florisland zichtbaar.
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Rond het midden van de 19e eeuw was er een
einde gekomen aan het autarkisch ideaal en
bleek het onmogelijk op eigen kracht de kolonie draaiend te houden.

1896

18

Topografische kaart

Kaartbeeld 1896 - De strafkolonie Veenhuizen
zo'n twintig jaar na de overname van de bezittingen van Het Rijk door het ministerie van
Justitie. Nieuw zijn de aaneengesloten boscomplexen in het noordelijk deel van de kolonie tegen het beekdal van de Slokkert en ten
zuiden van de Kolonievaart.
Aan alle kanten wordt de kolonie nog door
woeste grond omringd. Opmerkelijk is de
opmars van ontginningen net over de provinciegrens met Friesland die hier deels samenvalt
met de westelijke begrenzing van de kolonie.
Een tweetal schaapskudden hielden in deze
tijd het veengebied vrij van bosopslag en leverden mest voor het bouwland van de kolonie.
Het Esmeer, een voormalige pingo in het zuidoostelijke deel van de kolonie, speelde een
belangrijke rol als wasplaats voor schapenwol
voor schaapskudden uit de verre omtrek. In het
Kolonieveld zijn de rechthoekige petgaten van
de turfgraverij zichtbaar. Het turf werd benut
als energievoorziening voor de machines in de
werkplaatsen, voor eigen gebruik en na 1913
ook als brandstof voor de eigen nieuwe elektrische centrale van de kolonie.
Aan de vooravond van de 20e eeuw toont
Veenhuizen zich als een autonoom duidelijk
begrensd landschap met een geheel eigen
identiteit die sterk samenhangt met het zelfvoorzienend karakter en de reguliere opbouw
van de kolonie.

2004
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Topografische kaart

Kaartbeeld 2004 - Veel van de karakteristieken
die Veenhuizen kenmerkten aan het einde van
de 19e eeuw zijn in de huidige situatie nog
steeds herkenbaar. De orthogonale opbouw van
het landschap is in de basis niet aangetast.
Een aantal wijken en laanbeplantingen zijn verdwenen. Boscomplexen zijn groter en meer
aaneengesloten geworden. Eenzelfde schaalvergroting laten de landbouwkavels zien.
Nieuwbouw doorbreekt op diverse plaatsen de
karakteristieke bebouwingstypologie van de
kolonie.
Door volledige bebossing van de ontgonnen terreinen aan de zuidzijde van de Kolonievaart is
de ruimtelijke relatie met de omringende
woeste grond verloren gegaan. Waar ontginning van het omringende gebied tot een duidelijker afbakening van het veengebied heeft
geleid, heeft deze ontwikkeling aan de west- en
oostgrens van de kolonie juist tot vervaging van
de begrenzing geleid. Het betrekkelijke isolement, het overkoepelend beheer in één hand
en de beperkte toegankelijkheid die
Veenhuizen en het aanpalende hoogveen tot
recentelijk heeft gekenmerkt heeft hiertoe op
unieke wijze bijgedragen.
In groter verband is de betrekkelijke homogeniteit van Veenhuizen en het hoogveengebied
direct ten zuiden ervan in relatie tot de wijde
omgeving opmerkelijk en goed bewaard gebleven.
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K

Kernkwaliteiten

■

kolonie en hoogveen als
robuuste enclave

■

homogeniteit van kolonie en
hoogveen t.o.v. het gefragmenteerde omringende landschap

■

scherpe begrenzing van kolonie en hoogveen met het
omringende landschap

21

22

23

hoofdstuk 2
katern 2

Onderbouwing
Structuur
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1853

Watersysteem

Van levensbelang voor het welslagen van de
kolonie Veenhuizen was de ontsluiting met
kanalen voor de aan- en afvoer van landbouwproducten en -benodigdheden. De natte
veenachtige bodemgesteldheid van het gebied
maakt dit goed voorstelbaar.
Het systeem bestaat uit een zestal wijken
(kanalen) die met een onderlinge afstand van
750 meter haaks op de in 1826 gereedgekomen Kolonievaart zijn geprojecteerd. Tussen de
wijken en evenwijdig daaraan lagen greppels.
Uit 1837 dateren de sluiscomplexen aan het
begin en eind van de Hoofdweg. Omdat de
Drentse Hoofdvaart door aantakking op de
Kolonievaart leegliep en onbevaarbaar raakte
was deze ingreep noodzakelijk.
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Anders dan bij andere kolonies, waar het
accent geheel op vervening lag, werden alle
boerderijen en de drie gestichten langs vaarwater en verspreid over het hele gebied geprojecteerd in plaats van geconcentreerd in een
lint.

1896

Watersysteem

In 1879 kwam de waterverbinding met
Friesland tot stand door het verwijderen van de
dam op de provinciale grens. Ruim 40 jaar na
ondertekening van een overeenkomst met de
Friese compagnons voor de aanvoer per schip
van "mestspeciën, hooy en andere benodigdheden" . De wijkenstructuur van de kolonie is nog
steeds volledig intact. De afwatering vindt via
de Kolonievaart plaats in zuidelijke richting.
Aan het einde van de 19e eeuw krijgt
Veenhuizen ook een doorgaande waterverbinding met Friesland. Het watersysteem functioneert nog volledig volgens het oorspronkelijke model.
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2005

Watersysteem

Slechts een klein restant van de oorspronkelijke
opbouw in zes wijken is in de huidige situatie
bewaard gebleven (zesde wijk en een deel van
de vijfde wijk). Door het wegvallen van de oorspronkelijke functies van afwatering en transport as zijn de wijken en de begeleidende
kunstwerken een voor een verdwenen. Waar de
begeleidende beplantingen ook verdwenen zijn
is een nieuwe maatvoering in het landschap
ontstaan die weinig herinnering oproept aan de
oorspronkelijke situatie. Via de zesde wijk
wordt het gebied nu naar het noorden afgewaterd. De historische sluizen langs de
Kolonievaart liggen er vervallen bij en hebben
hun functie als schutsluis verloren.
Het watersysteem anno 2005 biedt vrijwel
geen aanknopingspunten meer met het oorspronkelijke watersysteem van de kolonie. De
begeleidende kunstwerken zijn vervallen en
niet langer functioneel.
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Mede door de natuurontwikkeling van het
Fochteloërveen, waarbij momenteel regenwater
voor de hoogveenvorming wordt vastgehouden
doormiddel van het dammenproject in combinatie met een totale peilverhoging, liggen er
nieuwe kansen om het orthogonale patroon
van het ontginningslandschap te versterken.
Hydrologisch onderzoek zal moeten uitwijzen
of de wijken een ontwateringsfunctie kunnen
krijgen en weer aangelegd kunnen worden
(Water visie landschapsontwikkeling DLG).
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1853

Wegenstructuur

De wegenstructuur was secundair aan het
waterstelsel. Langs kanaal en wijken lagen
wegen. Daarnaast werden ook parallel daaraan
en haaks op enkele wijken wegen aangelegd.
Het landschap moet er in de eerste jaren van
de ontginning betrekkelijk open hebben uitgezien. Bossen waren afwezig op de beplantingen
rond de gestichten, de kerkgebouwen en de
boerderijen na.
Na de ontginning werden lanen aangeplant.
Voornamelijk langs de Kolonievaart, de daaraan parallel gelegen wegen, en langs de wijken.
Halverwege de 19e eeuw was de kolonie voor
transport nog sterk op het watersysteem aangewezen. De wegenstructuur bestond nog volledig uit onverharde wegen.
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1896

Wegenstructuur

Aan het eind van de 19e eeuw begint de ontsluiting over de weg aan belang te winnen en
worden de eerste tekenen van een hierarchie in
wegen zichtbaar. De gestichten zijn inmiddels
alledrie via een verharde weg bereikbaar. De
Hoofdweg langs de Kolonievaart is verhard en
begint ook een rol te spelen als doorgaande
weg. Naar het noorden (beekdal) en naar het
zuiden (hoogveen) lopen alle verbindingen nog
via onverharde wegen.
Zo'n 75 jaar na stichting is het ideaal-landschap Veenhuizen niet langer geïsoleerd van
de buitenwereld, en loopt er een verharde
doorgaande weg langs de Kolonievaart die de
verbinding tussen Drente en Friesland vormt.

30

2005

Wegenstructuur

In de huidige situatie is de rol van water als
transportas volledig komen te vervallen, de
kolonie is ingebed in een netwerk van verharde
wegen. De hoofdweg heeft steeds meer een rol
als provinciale doorgaande route gekregen en is
als hoofdas van de kolonie nauwelijks meer te
herkennen. Binnen het ideaal-landschap zijn
alle wegen langs de wijken en langs de verdwenen wijken verhard. Opmerkelijk is het
grote aantal onverharde wegen in de haakse
richting op de wijken. Aan de westzijde van het
tweede gesticht is een nieuwe ontsluitingsweg
aangelegd met weinig respect voor de oorspronkelijke orthogonale structuur. Het resultaat is een ambivalente belijning die net niet
aansluit en net niet voldoende afwijkt om daarmee recht te doen aan de historische opbouw.
Het noordelijke deel tegen het beekdal aan en
het zuidelijke deel tegen het hoogveen aan
wordt vrijwel uitsluitend door onverharde
wegen doorsneden.
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De oorspronkelijke wijkenstructuur vindt zijn
weerklank in verharde wegen. De hoofdas van
het ideaal-landschap is de relatie met de
kolonie kwijt geraakt. Een nieuwe ontsluitingsweg ontsluit maar sluit niet aan.

1896

Lanen

Lanen 1896 - Het landschap moet er in de eerste jaren van de ontginning betrekkelijk open
hebben uitgezien. Bossen waren afwezig.
Beplantingen waren alleen aangebracht rond
de gestichten, de kerkgebouwen, de boerderijen en op inmiddels ontgonnen kavels die i.v.m.
tegenvallende arbeidsinzet niet langer bewerkt
konden worden.
Na de ontginning werden lanen aangeplant.
Voornamelijk langs de Kolonievaart, de daaraan parallel gelegen wegen en langs de wijken.
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2005

Lanen

In de huidige situatie is vooral door het wegvallen van een aantal wijken ook de karakteristieke begeleidende laanbeplanting verdwenen. Ook de bosvakken laten een verlies van
lanen zien. Opmerkelijk is het geringe aantal
monumentale lanen met volwassen oude
bomen. Het resultaat is dat de orthogonale
structuur van het kolonie landschap aan leesbaarheid heeft ingeboet door het ontbreken van
de derde dimensie. Het landschapsontwikkelingsplan van DLG voor Veenhuizen voorziet in
herstel van een aantal laanbeplantingen,
waardoor de historische structuur weer beter
zichtbaar wordt.
Lanen vormen een krachtig ruimtelijk middel
om de othogonale structuur van de kolonie tot
uitdrukking te brengen. Herstel van laanbeplanting langs de wijken en op de plaatsen
waar de wijken verdwenen zijn is een effectief
middel om de ontstaansgeschiedenis van de
kolonie weer tastbaar te maken.
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K

Kernkwaliteiten

■

de orthogonale structuur van
de kolonie

■

de consequente toepassing
van wijken, wegen en lanen
(alleen of in combinatie)
binnen deze orthogonale
structuur

■

de vaste maatvoering van
750 meter tussen de wijken
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Onderbouwing
Gebruik

1896

38

Grondgebruik

In de beginperiode van de kolonie Veenhuizen
stond de ontginning van het veen centraal. Op
de onontgonnen veengrond vond massaal
boekweitcultuur plaats, waarbij de bovenlaag
van het veen werd afgebrand en ingezaaid.
Rond 1900 kwam door een verbod vanwege
de enorme rookoverlast een eind aan dit
gebruik. De afvoer van turf vond plaats via het
water. Stadscompost, mest en klei werden per
schip aangevoerd om de overgebleven moerige
zandgrond te verbeteren en voor de cultuur van
gewassen geschikt te maken. In Veenhuizen is
met diverse inmiddels verdwenen landbouwmethoden geëxperimenteerd van voor de invoer
van de kunstmest zoals de bremcultuur.
Het grondgebruik aan het einde van de 19e
eeuw laat een geschakeerd beeld zien met een
veelkleurig palet aan teelten en landbouwgewassen dat duidt op een grote mate van zelfvoorzienigheid.
Kenmerkend is de kleinschaligheid en verspreide ligging van de teelten. Rondom de gestichten lagen uitgebreide moestuincomplexen.
Verspreid liggende bosjes op eerder ontgonnen
terrein bestonden voornamelijk uit eikenhakhout en dienden voor geriefhout en om eikenschors te leveren voor de leerlooierij.
Het oorspronkelijk grondgebruik van Veenhuizen is kleinschalig, gefragmenteerd en
veelkleurig. Temidden van de landbouwgrond
komen verspreid liggende kleinere loofhoutopstanden voor. Er is een kenmerkende afwisseling van open en dicht, waarbij de kavels
trapsgewijs tussen de wijken bebouwd worden. Opmerkelijk is de scherpe grens met het
onontgonnen gebied.

2005

Grondgebruik

Het huidige grondgebruik van Veenhuizen laat
een enorme verschraling zien ten aanzien van
eerdere periodes. Het oorspronkelijke veelkleurige palet is grotendeels door grasland, akkerbouw en bos vervangen. Er heeft een schaalvergroting plaatsgevonden waarbij grotere
boseenheden zijn ontstaan en kavels door de
wijkstructuur heen nieuwe ruimtes vormen.
Van de fijnkorrelige afwisseling van teelten is
weinig meer terug te vinden. Ook de boerenbedrijven hebben een schaalvergroting ondergaan: van de oorspronkelijk ca. 20 hoeven zijn
slechts zes actieve bedrijven overgebleven.
Schaalvergroting en verschraling van landbouwteelten kenmerken het landschap van
Veenhuizen nu. Door de huidige agrarische
bedrijfsvoering zijn de kenmerkende verschillen in grondgebruik tussen de kolonie en het
omliggende gebied zo goed als verdwenen.
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2005

40

Bodemkaart

Het contrast tussen het 18e en 19e eeuwse
veenkoloniale gebied en het middeleeuwse
esdorpen landschap rond Norg komt goed tot
uitdrukking in de bodemkaart. De slingerende
en vertakte oude stroomdalen met de verspreid
gelegen hogere esgronden onderscheiden zich
duidelijk van de kaarsrechte kanalen en de
daaraan gekoppelde geometrisch geordende
veenontginnings-landschap ten zuiden daarvan.
Opmerkelijk, in vergelijking met de andere
veenkoloniale gronden, is de relatief homogene
opbouw van de bovengrond van de kolonie
Veenhuizen. Jarenlange intensieve bewerking
en bemesting met schapenmest, stadscompost, bagger en klei hebben hier geresulteerd in
een ca. 30 cm. dikke bovenlaag die vrijwel in
het gehele gebied aanwezig is.
De laatste restanten onontgonnen hoogveen
vormen een unieke verwijzing naar de periode
van voor de ontginningen. Het plaatselijk voorkomen van moerige gronden wijst op oude
veenstromen die het oorspronkelijke hoogveengebied naar het noorden toe afwaterden.
De kolonie Veenhuizen kenmerkt zich door
een homogene bodemopbouw die zich net
zoals de homogene ondergrond van het hoogveen duidelijk aftekent tegen de gevarieerde
ondergrond van het omliggende gebied.

1853

Bos

Kleine verspreid liggende bosjes geriefhout die
brandstof en schors voor de leerlooierij leverden kenmerken het landschap van Veenhuizen
halverwege de 19e eeuw. Deze bosjes werden
in eerste instantie aangelegd op kavels die ontgonnen waren maar door gebrek aan goede
arbeid niet intensief bebouwd konden worden.
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1896

Bos

Aan het einde van de 19e eeuw worden de eerste aaneengesloten stukken bos zichtbaar,
vooral in het noordelijk deel van de kolonie en
ten zuiden van de Kolonievaart. Ook is het
snelgroeiende naaldhout (mijnhout) in
opkomst. De karakteristieke kleine geriefhoutbosjes zijn nog overal verspreid in de kolonie
aanwezig. Bijzondere houtopstanden zijn te
vinden bij de begraafplaats en het Sterrenbos.
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2005

Bos

De huidige situatie toont een verder aaneengroeien van de boscomplexen. Naaldhout is nu
een dominante soort geworden in de kolonie.
Met vooral langs de randen en verspreid een
enkele loofhoutopstand. De bossen bestaan
overwegend uit jonge houtopstanden. Monumentale beplantingen komen voor rond de
voormalige gestichtslocaties, langs de Kolonievaart en bij Klein Soestdijk. Hier is zelfs sprake
van een parkachtige aanleg in een overtuin aan
de overzijde van de vaart.
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Maatvoering
Het principe van de gulden snede was een
klassiek en universeel toegepast principe
binnen de disciplines van landmeetkunde,
bouwkunst, de civiele en militaire techniek in
de 18e en 19e eeuw. Daarom is het goed
mogelijk, zoals een studie van prof. Dr. Ir. Van
Voorden bepleit, dat op diverse schaalniveau's
in de maatvoering van de structuur van
Veenhuizen deze proportie een rol heeft
gespeeld.
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1830

Kadastrale
minuutkaart

De kadastrale minuutkaart van de gronden
rond het tweede gesticht uit beginjaren van de
kolonie geeft een gedetailleerd beeld van de
getalsmatige ratio voor de kavels in dit gebied.
De indeling van het ideaal-landschap in 6 wijken met een breedte van 750 meter, met 12
stroken land van 375 meter, blijkt gebaseerd te
zijn op een veelvoud van een vaste maatvoering van 25 meter. Alle kavelbreedtes zijn ontleend aan dit rationele principe.
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25 meter

1896

Verkaveling

Het beeld van de verkaveling aan het einde van
de 19e eeuw weerspiegeld in grote lijn het
grondgebruik: kleinschalig, versnipperd, trapsgewijs opgehangen aan de orthogonale structuur van de zes wijken met hun onderlinge
maatvoering van 750 meter, met een kaveldiepte van 375 meter en die een veelvoud is
van 25 meter als kavelbreedte.
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2005

Verkaveling

De huidige verkaveling heeft een schaalvergroting ondergaan door het verdwijnen van greppels en kavelgrenzen die ertoe geleid heeft dat
de wijken niet langer de begrenzing van de
belangrijkste ruimten vormen. Ook is de kenmerkende trapsgewijze verkaveling tussen de
wijken op veel plaatsen niet meer zichtbaar.
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1896

Historische functies

De diversiteit aan functies in het Justitie landschap van Veenhuizen aan het eind van de 19e
eeuw toont een grote mate van zelfvoorzienendheid. Het autarkisch ideaal was een halve
eeuw eerder overboord gegooid door het failliet
van de vrije kolonie van de Maatschappij van
Weldadigheid. De centrale regie van Justitie
was wel degelijk gestoeld op een grote mate
van onafhankelijkheid van de buitenwereld.
Vooral de eigen (op turf gestookte) energiecentrale was opmerkelijk.
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2005

Functies nu

In aanzet is de diversiteit aan functies ook in
het huidige landschap van Veenhuizen te vinden. Verdwenen is echter de centrale regie. De
motor achter de ontwikkelingen is op zoek naar
nieuwe eigenaars en beheerders die een gezamenlijke koers kunnen uitzetten.
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1896

Grondeigendom

Aan het einde van de 19e eeuw had
Veenhuizen slechts één eigenaar: Justitie.
Veenhuizen was binnen een halve eeuw omgevormd van utopie van weldadigheid voor zwervers en wezen in een strafkolonie voor boeven
en criminelen. De centrale regie en het eenduidige bezit vormden de rode draad.
Tot eind jaren dertig is Veenhuizen grotendeels als bezit in één eigendom gebleven.
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2005

Grondeigendom

De huidige grondeigendomssituatie laat een
meer versnipperd beeld van eigendommen
zien. De eigendommen van het ministerie van
Justitie zijn grotendeels beperkt tot de onmiddelijke omgeving van de gevangeniscomplexen
(met name rond het nieuwe nationale gevangenismuseum - het voormalige tweede gesticht).
Grote delen zijn in rijksbezit bij de Dienst
Domeinen. Het betreft hier vooral de boscomplexen, die in beheer zijn bij Staasbosbeheer.
De agrarische gronden zijn grotendeels in particulier bezit bij een zestal boerenbedrijven.
Het aanpalende Fochtelooërveen is voor het
overgrote deel in handen van Natuurmonumenten dat al in 1938 haar eerste aankopen deed, toen Justitie haar veengronden
verkocht. Vanaf de jaren 80 zijn een groot aantal panden die door Justitie afgestoten zijn door
particulieren verworven.
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De huidige eigendomssituatie van Veenhuizen
is weliswaar versnipperd, maar nog steeds
ondergebracht bij een betrekkelijk gering aantal grotere partijen. Met het oog op eventuele
toekomstige uitbreidingen zouden de grondposities van Justitie rondom het gevangenismuseum een bedreiging van de kwetsbare
balans van bebouwing en landschap kunnen
vormen.
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K

Kernkwaliteiten

■

centrale regie (een eigen economie)

■

scherpe grens van kolonie en
hoogveengebied met omliggend gebied

■

geschakeerd palet van grondgebruik

■

trapsgewijze opbouw van
kavels tussen de wijken gebaseerd op een veelvoud van 25
meter met een minimum
kaveldiepte van 375 meter

■

vaste verhouding van open
en gesloten

■

verspreide korrel van bosvakken
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Onderbouwing
Bebouwing en landschap

1822
1859

Kolonie
Maatschappij van Weldadigheid

Verspreid over het orthogonaal ingedeeld ontginningslandschap werden drie vierkante gestichtengebouwen (carré's) als huisvesting voor de
"verpleegden" gebouwd.
Evenals de hoofdopzet van de kolonie kende de
carré-vormige gestichtsgebouwen een duidelijke ruimtelijke hiërarchie. Prominent in de as
van de wijk, met centraal geplaatste toegangspoorten. Oriëntatie en gebouwvorm was ontleend aan de militaire kazernebouw.
Daarbuiten lagen de nieuwe landbouwgronden
met regelmatig in het landschap verdeeld,
direct langs de wijken, de transportroutes, een
20-tal boerenhoeven. De boerenhoeven, vijf tot
zes per gesticht, waren bedoeld voor de zetboeren met hun gezinnen, de vrije kolonisten,
die de dagelijkse leiding hadden over een ploeg
"verpleegden".
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Later in de tijd kwamen in de nabijheid van de
gestichten de voorzieningen. Zo verschenen een
bakkerij, een washuis, kerkgebouwen, een
school met onderwijzerswoning, een korenmolen en een katoenspinnerij. Langs het kanaal
verschenen de belangrijkste gebouwen zoals in
aanvang de Hervormde Kerk en later een synagoge.
In aanvang zouden de nieuwe werkgestichten
voor "verpleegden" circa 3.000 bewoners herbergen. Rond de tijd dat het sociale experiment
van de Maatschappij van Weldadigheid definitief schipbreuk leed en moest wijken voor de
justitiële strafkolonie (1859) had de gehele
kolonie zijn maximum bereikt met ruim
10.000 bewoners.
De basis is gelegd voor de hoofdopzet: een
orthogonaal door infrastructuur bepaald landschap, een duidelijk ruimtelijke hiërarchie
met drie carré-vormige gestichtgebouwen in
de as van de wijken of het kanaal en verspreid
over het landschap maar direct langs de
transportrouten, de wijken, boerenhoeven en
tenslotte langs hoofdvaart de belangrijkste
voorzieningen.

1859
1875

Kolonie
Strafkolonie van de Staat

Met de overdracht van Veenhuizen en Ommerschans aan het Ministerie van Binnenlandse
Zaken in 1859 veranderde in eerste instantie
weinig en werd de bestaande weg met bedelaarsgestichten, die door de Maatschappij van
Weldadigheid was ingeslagen, gevolgd.
Door de gewijzigde bestuurverhoudingen en
aanpassingen van de ambtelijke organisatie,
werd een hoofddirecteur aangesteld waarvoor
rond 1863 langs de Hoofdweg een statige
directeurswoning werd gebouwd (een royale
woonhuis met tuin die aan de overkant van het
kanaal doorliep, bekend als Klein Soestdijk). In
de buurt van het Tweede Gesticht verrezen
enkele gebouwen, zoals werkplaatsen en een
bescheiden cellencomplex en werden de
wegen naar de gestichten verhard. Het Eerste
Gesticht werd uitgebreid met een nieuw woongesticht terwijl de Kolonievaart plaatselijk
werd omgeleid.
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Langzamerhand verschoof het oude weldadigheidsaspect naar de achtergrond. Handhaving
van tucht kwam stap voor stap op de voorgrond. De bouw van een cellengebouw met
cipierswoning in de nabijheid van het Tweede
Gesticht gaf dit al aan. Het karakter van
Veenhuizen veranderde in een strafkolonie en
uiteindelijk werd besloten de strafkolonie
Veenhuizen over te hevelen naar het ministerie
van Justitie (1874).
Rond deze periode zou de hoofdopzet, met
uitzondering van het nieuwe cellencomplex,
nauwelijks wijzigen. Wel kwam door het verharden van de wegen naar de gestichten meer
hiërarchie in de infrastructuur.

1875
1906

Kolonie
Werkinrichting justitie

De overgang van de bedelaarsgestichten naar
Justitie in 1875 had als consequentie dat het
regiem naar een justitiële strafinrichting veranderde. De nieuwe Gestichtswet en het nieuwe
Wetboek van Strafrecht (1881-1886) zorgde
er voor dat justitie de gestichten ingrijpend wijzigde en nieuwe bouwopgaven stelde.
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De herstructurering zorgde voor een fysieke
scheiding in werk- en woongestichten maar
ook in aparte ambtenarenonderkomens voor de
vele justitie ambtenaren.
Het ministerie van Justitie had voor de uitvoering hiervan een "Ingenieur-architect der gevangenissen en rechtgebouwen" in dienst: Willem
Cornelis Metzelaar.
Metzelaar gaf de bouwwerken een rationele en
sobere opzet die volgens een strakke hiërarchie
geordend en gebouwd werden. De voornaamste dienstwoningen lagen statig langs de
Hoofdweg en het kanaal, de andere, minder
voornaam en veelal kleiner in omvang, in de
nabijheid van de gestichten en langs de wijken.
In 1899 verrees naast het oude Tweede
Gesticht het lang verwachte "Nieuw Tweede
Gesticht". Met een capaciteit van circa twaalfhonderd bewoners en een afmeting van 100 bij
150 meter. Ondanks de omvang was de capaciteit ontoereikend en werd in 1906, na sloop
van het Eerste Gesticht, een "Nieuw Eerste
Gesticht"
gerealiseerd
(locatie
huidig
Norgerhaven). Het woongesticht voor vrouwen
veranderde in een werkgesticht voor mannen.
Door de verschuivingen werden eveneens voor
lagere ambtenaren zeven dubbele woonhuizen
rationeel gegroepeerd in een parkachtig plantsoen gebouwd.
De opzet van de kolonie verandert door het
justitiële karakter en de herstructurering van
de gestichtcomplexen. De gestichtgebouwen,
in oorsprong multifunctioneel van opzet, worden gesplitst in huizen van bewaring met
aparte werkinrichtingen en aparte onderkomens voor de justitiële medewerkers. De hiërarchie en het karakter van orde en tucht
wordt zichtbaar in de sobere architectuur.

1906
2005

Kolonie van Justitieel
gesticht naar gevangenis
en gewoon dorp

Tussen beide wereldoorlogen begon Veenhuizen steeds meer van karakter te veranderen.
Steeds vaker werd een beroep gedaan op de
mogelijkheden die men had om straffen uit te
voeren en het cellentekort te lenigen. Na de
Tweede Wereldoorlog kwam dit na de Nieuwe
Beginselenwet pas goed opgang. Vanaf 1949
heette het Eerste Gesticht Norgerhaven en het
Tweede Gesticht Esserheem. In een snel tempo
werd de groep "verpleegden" ingenomen door
gedetineerden. Uiteindelijk zou Justitie zich in
de loop van de jaren zeventig helemaal achter
haar muren terugtrekken, schafte de onderkomens voor beambten af en werd de scheiding
tussen het oude en het nieuwe Veenhuizen een
feit.
Belangrijke ruimtelijk en functionele veranderingen deden zich rond de gestichten en de
Kerklaan voor. In de navolgende kaarten wordt
dit in detail weergegeven en beschouwd.
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1853
2005

60

Ontwikkelingen
Rond 1e gesticht

Kaartbeeld 1853: Het Eerste Gesticht van de
Maatschappij van Weldadigheid werd direct in
het verlengde van de hoofdvaart gebouwd:
"prominent in de as van een kanaal of wijk met
centraal geplaatste toegangspoorten". Het
carré-vormig gebouw met grote binnenplaats,
kende voor die tijd een reuachtige afmeting van
145 meter in het vierkant. Rond het carré was
een omgrachting met daarbuiten moestuinen
en ontginningsakkers. De gestichten boden
onderdak aan zowel verpleegden, als ambtenaren, (seizoen)arbeiders en bevatte slaapzalen
en werkzalen voor handarbeid en onderwijs.
Kaartbeeld 1896: De kolonievaart was
inmiddels voor de vaartransporten om het
gesticht geleid en rechtgetrokken. Rond 1875
werd het Eerste Gesticht uitgebreid met een
nieuw woongesticht voor vrouwen. Een apart
administratiegebouw verscheen ten noorden
van dit complex.
Kaartbeeld 1900: Na 1900 werd het oude
Eerste Gesticht afgebroken, herbouwd en verloor zijn centrale ligging. Er verscheen een
nieuw wijkje met zeven dubbele woonhuizen.
Ook links en rechts van het kanaal verschenen
woonhuizen voor ambtenaren. Deze nieuwe
hoofdopzet blijft vele decennia ongewijzigd.
Doordat het verkeer per weg toenam en werd
ook de hoofdweg, langs het kanaal, om het
gesticht geleid.
Kaartbeeld 2003: Inmiddels zijn de rijkswerkinrichtingen van Veenhuizen veranderd in
gevangeniscomplexen. Het huidige Norgerhaven, de zogenaamde gevangenis met rijkswerkinrichting, concentreert alle penitentiaire
taken (gevangenis, werkinrichting, recreatie
zoals sportvelden) binnen één omheind gebied.
Alle gebouwen worden binnen de historische
bebouwingsstructuur aangepast, gerenoveerd
en uitgebreid.
Opvallend is de ruimtelijke ontwikkeling waarbij het Eerste Gesticht in opzet, vanuit de centrale ligging in de as van het kanaal, de hoofdentree vormde voor de kolonie. Momenteel liggen alle complexen geheel afzijdig, langs de
provinciale weg en is het onduidelijk waar de
bebouwingsstructuur van Veenhuizen begint.

1853
2005

61

Ontwikkelingen
Rond 2e gesticht

Kaartbeeld 1853: Het Tweede Gesticht van de
Maatschappij van Weldadigheid werd volgens
het zelfde principe gebouwd als het Eerste
Gesticht. Opvallend zijn de moestuinen die
rondom het gesticht waren aangelegd en
binnen het orthogonale systeem van richting
veranderde. Kenmerkend is het contrast tussen
het gesloten karakter van de carré-vorm en de
openheid van de omringende landbouwgronden.
Kaartbeeld 1896: Het weldadigheids aspect
veranderde en verdween langzaam naar de
achtergrond. Van Staatswege werd een aanvang gemaakt met het scheiden van functies.
Het Eerste Gesticht werd werkinrichting terwijl
een cellencomplex, Nieuwe Eerste Gesticht,
oostelijk werd aangelegd (1860). Langs de vijfde wijk, de hoofdstructuur, verscheen steeds
meer bebouwing zoals werkplaatsen en het
hospitaal.
Kaartbeeld 1900: Het Nieuwe Tweede
Gesticht kreeg zijn voltooiing en werd als gesloten bouwblok, inclusief omgrachting verder
afgemaakt. Woningen voor ambtenaren verschijnen in de dwarsstructuur (Meidoornlaan).
Kaartbeeld 2003: De ruimtelijke ontwikkeling
verloopt in de zelfde lijn als bij het Eerste
Gesticht. Justitie trekt zich terug rond de nieuwe gevangenis (Esserheem) en breidt uit met
een nieuwe werkinrichting. Het oude Tweede
Gesticht transformeert als Nationaal Gevangenis Museum en wordt één van de belangrijkste
toeristische trekkers voor het gebied. De oorspronkelijke infrastructuur, de vijfde wijk, verliest aan betekenis. De ontsluitingsstructuur bij
het Tweede Gesticht wordt volgens huidige verkeerstechnische inzichten ingrijpend aangepast
en omgelegd.
In opzet zo heldere bebouwingsstructuur boet
aan betekenis in. Het contrast tussen het
gesloten karakter van de gestichtbebouwing
en het open karakter van het omliggende land
vervaagd. Nieuwe gevangeniscomplexen en
functieveranderingen wijzigen ingrijpend de
bebouwingsopzet, de verkeerssituatie en de
oriëntatie wat ten koste gaat van de herkenbaarheid.

1853
2005
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Ontwikkelingen
Rond 3e gesticht

Kaartbeeld 1853: Het Derde Gesticht werd
geheel in lijn van de voorgaande gestichten
gebouwd. Wel werd afgeweken om het gesticht
centraal in de zesde wijk te situeren en te ontsluiten. Althans, in aanvang, liep haaks en centraal op het gesticht in de westelijk richting een
wijk (Bokke-wijk) die mogelijk bedoeld was om
het westelijk gebied te ontginnen. Echter de
structuur is niet verder tot ontwikkeling gekomen zodat een heldere opzet hierin ontbreekt.
Ten zuiden van het Derde Gesticht bevond zich
de oudste nederzetting binnen het gebied: de
boerenhoeve de Jachtweide (1723). Later verschenen rond het gesticht diverse werkplaatsen
zoals bijvoorbeeld de katoenspinnerij.
Kaartbeeld 1896 en 1900: In de loop der tijd
wijzigt de situatie rond het Derde Gesticht niet
wezenlijk. De bebouwing, wordt gelijk aan de
andere gestichten, uitgebreid met woningen
voor beambten. Functieveranderingen voltrokken ook hier: de katoenspinnerij of stoomspinnerij werd achtereenvolgend weeshuis, schoolgebouw, kerkgebouw en onderkomen voor
bejaarde "verpleegden".
Net als bij de andere gestichten werd de weg
naar het gesticht in de loop der tijd verhard en
liep via het Tweede Gesticht.
Kaartbeeld 2003: De belangrijkste wijziging
voltrok zich rond 1925 toen het Derde Gesticht
als werkgesticht werd opgeheven en gesloopt.
Justitie ging voortaan zijn taken concentreren
rond de twee nieuwe gestichten (Nieuwe
Eerste Gesticht het huidige Norgerhaven en het
Nieuwe Tweede Gesticht: het huidige
Esserheem). De bebouwing rond het Derde
Gesticht bleef grotendeels bestaan. Verdere
ontwikkelingen vinden hier niet meer plaats.
Het verdwijnen van het Derde Gesticht zorgt
ervoor dat de resterende bebouwing los komt
van zijn oorspronkelijke context. De gebouwen
die resteren manifesteren zich als nieuw
gehucht en als incident in het landschap.

1853
2005
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Ontwikkelingen
Rond Veenhuizen dorp

Kaartbeeld 1853: Nabij de vijfde wijk en
direct langs het hoofdkanaal werd de eerste
voorziening voor de kolonie, de Hervormde
kerk gebouwd. Door de pluriforme samenstelling van de bewoners werd later een synagoge
en een Katholieke kerk toegevoegd.
Kaartbeeld 1896 en 1900: Met de overgang
van de Maatschappij van Weldadigheid naar
de Rijksoverheid werd de bebouwing met aparte onderkomens voor beambten uitgebreid. Dit
gebeurde volgens een streng hiërarchisch
patroon, woningen voor de hogere functionarissen kwamen nu langs het hoofdkanaal te liggen, eerst de directeurswoning, later de onderkomens voor de hogere ambtenaren. De
belangrijke
voorzieningen
zoals
het
Directiehotel en het Verenigingsgebouw volgden.
Kaartbeeld 2003: Een grote verandering voltrok zich toen justitie zijn regiem wijzigde en
afstapte van het idee om haar personeel in
dienstwoningen onder te brengen.
Het nieuwe rigime zorgde ervoor dat
Norgerhaven en Esserheem met geschutsposten hermetisch van de buitenwereld werden
afgesloten. Rond 1974 trad de verandering in
en ontstond, mede door de uitbreidingsplannen
van Defensie met de munitieopslag, een
nieuwbouwwijkje van honderdvijftig woningen
rond de Kerklaan. De reeds aanwezige voorzieningen moest de ligging van de woonkern versterken. Na 1980 werd de woonkern ook ten
westen van de Kerklaan uitgebreid. De stedenbouwkundige omschrijving uit bestemmingsplan vermelde hierover: "de uitbreiding is tot
stand gekomen volgens het zelfde basisprincipe van het landschap: orthogonaal van opzet
met openzichtlijnen naar het landschap, een
compositorische eenheid van bebouwing en
beplanting".
De grootste verandering binnen de hoofdopzet
van de kolonie vindt met komst van de nieuwe woonkern plaats. De oorspronkelijke opzet
en karakteristiek van de kolonie Veenhuizen
waarbij een herkenbaar contrast ontstond
binnen de samenhang tussen het open, orthogonaal ingedeeld, landschap met wijken,
lanen en open verkavelde bebouwingslinten
en de gesloten bouwblokken, wordt met de
nieuwe woonkern losgelaten.

VREDE en RECHT
LEERING DOOR VOORBEELD
BITTER en ZOET
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KENNIS is MACHT

HELPT ELKANDER

FLINK en VLUG
WERKEN is LEVEN

1822
1859

Stichtelijk landschap

Nadat Justitie in 1875 haar stempel ging drukken op de kolonie werd de architectuur de uitdrukkingsvorm van de hiërarchische verhoudingen en het stichtelijk karakter. Zichtbaar
voor bezoekers maar vooral voor de bewoners
van de kolonie die veelal door de werkzaamheden op het land hieraan herinnerd werden. De
huizen en gebouwen met een aanzienlijk aanzien werden voorzien van een naam met een
moraliserende strekking waarbij de functie van
de bebouwing nog eens werd benadrukt.
Enkele opschriften zijn onder andere: Kennis is
Macht, Orde en Tucht, Arbeid is Zegen, Helpt
Elkander, Vrede en Recht, Werken is Leven.
Binnen de kolonie verschenen op deze wijze
wel zo'n veertig opschriften waarvan de meeste
bewaard zijn gebleven. Zo ontstond de herinnering aan wat je ook wel zou kunnen noemen
het Stichtelijk Landschap.

65

B

Bebouwingstypologieën

Uniciteit: ruimtelijke samenhang bebouwingstructuur en rationeel landschap
Het landschap in Veenhuizen werd niet
bepaald door de, in gehuchten, geclusterde
boerderijen en de afwisseling van wat hoger
gelegen akkers en wat lager gelegen graslanden met op afstand de heide, een karakteristiek voor het Drents esdorpenlandschap.
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Gedifferentieerd nederzettingspatroon met
verschillende elementen
In Veenhuizen werd het landschap planmatig,
rationeel ingedeeld en ontgonnen. Typerend
waren de zes wijken, de afwisseling van bos,
weide en akker met de rechthoekige watergang
en ontsluiting en op regelmatige afstand, op
kruispunten met wijken, gebouwde boerderijen. De drie gestichten namen een eigen positie
in, prominent in de as van een wijk en verspreid in het landschap. Langs de wegen naar
de gestichten, aan het de hoofdvaart of de
wijk, werden de overige bebouwing van de
kolonie gesitueerd zo dat een open verkavelingsbeeld ontstond en omringende land waarneembaar bleef.
Bebouwde eenheden
Zoals aangegeven is een definiëring in vijf typologische kenmerken bepalend voor de ruimtelijke samenhang van bebouwingsstructuur en
het rationele landschap:
■

gesloten bouwblok in carrévorm;

■

solitaire bebouwing op regelmatige afstanden geordend;

■

korte bebouwingslinten met
open verkaveling (ensemble);

■

compact groen met bebouwing

■

landgoed.

K

Kwaliteitskaart
bebouwing en landschap

Relatie bebouwing en landschap
Het orthogonaal ingedeelde landschap in
samenhang met karakteristieke bebouwing en
architectuur maakt het gebied uniek. Binnen
het gebied onderscheiden zich een vijftal
(bebouwings)typologieën die zich op een kenmerkende wijze verhouden tot het landschap.
Binnen het idioom van Veenhuizen kunnen dit
de bouwstenen zijn voor toekomstige ontwikkelingen.
■

Gesloten bouwblok in carrévorm (contrast)

Bebouwingskarakteristiek van een gesloten
bouwblok in carrévorm, vrij gepositioneerd in
contrast met het open landschap.
■
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Solitaire bebouwing op regelmatige afstanden geordend

Bebouwingskaraktistiek van solitaire bebouwing (in oorsprong boerenhoeven) in othogonaal patroon verdeeld, op kruispunten van de
lange lijnen (in oorsprong wijken).
■

Korte bebouwingslinten met
open verkaveling (ensemble)

Bebouwingskaraktistiek van samenhangende
reeks bebouwing, georiënteerd op hoofdwegen
(kanaal of wijk) met ruime onderlinge afstanden zodat het achterliggende landschap waarneembaar blijft. In tegenstelling tot de veenlinten zijn de bebouwingslinten hier beperkt van
lengte zodat een afwisselwerking ontstaat met
het landschap.
■

Compact groen met bebouwing (landschapselement)

Karakteristiek van een bosperceel binnen het
orthogonale ingedeelde landschap. Bos is
dominant in tegenstelling tot bebouwing die
daarbinnen verscholen ligt (voorbeeld: bebouwing bij munitiedepot).
■

Landgoed

Samenhangende karakteristiek van gebouw(en), tuinen, bos en landerijen. In oorsprong is
hiervan een aanzet terug te vinden in de
Directeurswoning met overtuin (Klein
Soestdijk).
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Onderbouwing
Architectuur

A
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Architectuurperioden

Tijdsperioden in architectuur
Naast de structuur en de situeringskenmerken
is de bebouwing van Veenhuizen zeer kenmerkend en beeldbepalend. Boerderij de Jachtweide is de enige boerderij die bewaard is
gebleven uit de periode van voor de oprichting
van de Maatschappij van Weldadigheid. Deze
boerderij, die momenteel geen status als
monument heeft, verkeert in nog vrijwel originele staat en heeft als regelmatig onderkomen
voor de oprichter van de Kolonie van
Weldadigheid mogelijk een sleutelrol gespeeld
bij het ontstaan van de kolonie.Veel van de
bebouwing is als rijksmonument aangewezen
wat het monumentenbelang aanduidt. De kwaliteit van de bebouwing vindt zijn basis in de
cultuurhistorisch betekenis. De kwaliteit is echter veel omvattend. De architectuur wordt in
belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van
de bebouwing in zijn onderlinge samenhang.
Hierbij onderscheidt de bebouwing van
Veenhuizen zich in: herkenbare tijdsperioden,
hiërarchie met onderlinge gelaagdheid en
soberheid.
Verschillende tijdsperioden zijn in Veenhuizen
te onderscheiden. Binnen de historische ontwikkeling is nog veel herkenbaar en aanwezig.
De belangrijkste periode wordt gemarkeerd
door de periode van de Maatschappij van
Weldadigheid (1823 - 1859) waarbij het
Tweede Gesticht, nu Nationaal Gevangenis
Museum, nog bewaard is gebleven en in ere is
hersteld.
De fase waarbij de Staat de kolonie overnam
(1859) en Justitie het reilen en zeilen bepaalde zijn terug te vinden in de heldere uitdrukking van architectuur van de ambtenaren
woningen, de nieuwe woon- en werkgestichten
en de voorzieningen (periode die ook wel
gekenmerkt wordt door de architectuur van
Metzelaar).
Tenslotte de periode dat Justitie zich steeds
meer terugtrok, de gestichten in strafgevangenissen transformeerden en het accent gelegd
werd op een nieuwe woonkern die de kolonie in
een gewoon dorp veranderde.

H
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Hiërarchie in architectuur

De bebouwing uit de periode van de
Maatschappij van Weldadigheid kende een
rationele en strenge opzet die naadloos aansloot bij het orthogonale landschap. De kolonie
was in die tijd sterk hiërarchisch georganiseerd
dat zich vertaalde in de architectuur van de
gestichten en bijgebouwen.
Het sterkst komt dit tot uiting in de bebouwing
uit de periode dat Justitie kolonie bestuurde en
uitbreidde. Dankbaar werd gebruik gemaakt
van het hiërarchisch geordende landschap,
waarbij de hoofdvaart, de wijken met toegangswegen naar de gestichtgebouwen domineerden.
De uitbreiding met zo'n honderdertig woningen,
twee scholen, een fabriek, werkplaatsen, een
elektriciteitscentrale, een kerk, een hospitaal
en een verenigingsgebouw kende daarbij een
ruimtelijke inrichting die gelijk was aan oude
patroon
van
de
Maatschappij
van
Weldadigheid.
Gebouwen voor hogere functionarissen werden, overeenkomstig de hiërarchische uitgangspunten, langs de belangrijkste wegen
gesitueerd. De architectuur bestond hierbij uit
rationele gebouwtypologieën in een laat-negentiende-eeuwse neorenaissancestijl. De hiërarchie werd hier in voortgezet en bracht elk type
in overeenstemming met een bepaalde functie
(type I tm VII). Hoe belangrijker de functie, hoe
groter en voornamer het huis. Dit werd ook nog
eens onderstreept door de gepleisterde witte
gevels. Meer aanzienlijke ambtenaren kregen
bovendien opschriften op hun huis, een naam
met een moraliserende strekking die tegelijk
een aanduiding gaf aan het ambt van de
bewoner. De hiërarchie werd in detail zichtbaar
gemaakt zoals de luiken: eenvoudige dichte luiken voor lagere beambten en lamelluiken voor
de hogere beambten. Elk pand kende een strikte symmetrische opbouw. Door deze kenmerken, gecombineerd met de repetitie van woningen, werd het tijdsbeeld herkenbaar en heeft
Veenhuizen een unieke samenhang gekregen.
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■

Kernkwaliteiten
architectuur

Dominantie van 19e eeuwse
architectuur ( m.n. periode
Metzelaar)
■

Gaafheid en duurzaamheid van de gebouwen

■

Zeldzaamheid

■

Herkenbaarheid:
- tijdsperiode
- hiërarchische ordening
- soberheid
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Beleid

P

Provinciaal
Omgevingsplan II

(POP II) Provincie Drenthe
Het POP II vormt het beleidskader voor het
totale omgevingsbeleid voor de planperiode
2010 - 2015. Doelstelling is een evenwicht tot
stand te brengen in enerzijds ontwikkeling en
anderzijds handhaving en vergroting van de
kwaliteiten van Drenthe.
Binnen het POP wordt onder andere
Milieubeschermingsgebieden, Natuurwaarden
en Waterwinning en Cultuurhistorische gaafheden vastgelegd. Ecologisch waardevolle gebieden worden benoemd en als hoofdstructuur in
beleid omgezet. Tevens is het grondgebruik
geïnventariseerd en binnen de beleidkaarten
opgenomen.
Hiermee is voor Veenhuizen de planologische
basis vastgelegd.
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B

Beschermd dorpsgezicht
Veenhuizen

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft
een Toelichting opgesteld bij het besluit tot
aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht
Veenhuizen in de gemeente Noordenveld ex
artikel 35 Monumentenwet 1988. In het kader
van het Monumenten Inventarisatie Project is
ook de stedenbouw uit de periode 1850-1940
landelijk geïnventariseerd. Het besluit tot aanwijzing van Veenhuizen als beschermd dorpsgezicht vloeit voort uit deze inventarisatie.
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Doel van de aanwijzing is de karakteristieke,
met de historische ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het
gebied te onderkennen als zwaarwegend
belang bij de toekomstige ontwikkelingen
binnen het gebied. De aanwijzing beoogde op
die wijze een basis te bieden voor een ruimtelijke ontwikkeling die inspeelt op de aanwezige
kwaliteiten, daarvan gebruikmaakt en daarop
voortbouwt.
In het aanwijzingsbesluit is bepaald in welke
mate de vigerende bestemmingsplannen aan
het beschermingsvereiste voldoen.
Aldus de Toelichting die 27 september 2005 in
procedure is gegaan.
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V
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Vigerend beleid

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Veenhuizen is in 1997
door de toenmalige gemeente Norg vastgesteld. Het planologische kader voor de bestemmingen heeft hierbij in eerste instantie aan
twee eisen willen voldoen: de ruimtelijke
karakteristiek en de functionele flexibiliteit.
Binnen de opgenomen planologische regeling
wordt uitgegaan van een aantal te onderscheiden schaalniveaus, lopend van groot naar
klein. Op het grootste schaalniveau, Veenhuizen als landschappelijke en cultuurhistorische eenheid, ligt de nadruk op de betekenis
van Veenhuizen op zichzelf en in relatie tot zijn
omgeving. Op het volgende schaalniveau,
systematiek van verkaveling, ligt de nadruk op
de ruimtelijke systematiek en de landschappelijke structuur die daar een gevolg van is. Ook
de ontsluiting, de waterbeheersing, de omvang
van de gebruikseenheden en de plaats van de
incidentele bebouwing zijn hier een rechtstreeks gevolg van. Op het derde schaalniveau,
de beheerseenheden, ligt de nadruk op het
doelmatig functioneren van de aanwezige en
gewenste functies in samenhang met de na te
streven karakteristiek. Het laatste en vierde
schaalniveau gaat in op de samenhang tussen
de voor Veenhuizen kenmerkende objecten.
Naast de monumenten gaat het hierbij ook om
de ordening tussen de stedenbouwkundige en
landschappelijke opzet. Ten aanzien van de
gewenste beeldkwaliteit wordt een aanwijzing
gegeven met het document "de Trots van
Veenhuizen".
Bijna tien jaar later is een herijking van uitgangspunten noodzakelijk. Na het derde
Keuningscongres, het visie document "Omzien
naar ontwikkeling", Masterplan Veenhuizen van
het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen en nu het
Ontwikkelingsplan in het kader van het
Belvedère-project Veenhuizen zullen de uitgangspunten (kernwaarden en kansen)
opnieuw moeten worden beoordeeld om
behoud met een duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Tenslotte zal een passend planologisch regime moet worden gevonden voor het
versterken van de kernwaarden en noodzakelijke flexibiliteit.
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Kwaliteitskaarten
BMC/DAAD/KICH

Zowel het BMC rapport "Omzien naar ontwikkeling", de DAAD studie "Vier scenario's voor
Veenhuizen, het landschap als drager van nieuwe ontwikkeling" alsmede de registratie door
het Kennis Centrum voor CultuurHistorie
(KICH) hebben de waardebepaling in kaarten
weergegeven.
BMC gaat specifiek in op het grondgebruik en
de hoofdstructuur van Veenhuizen en verwerkt
hier tevens enkele structuurversterkende elementen in zoals aangegeven via de Dienst
Landelijk Gebied.
DAAD maakt de belangrijkste architectuur- en
landschapselementen zichtbaar als sporen in
het landschap, specifieke aandacht krijgen
beleefde en overgeleverde verhalen van bijzondere voorvallen, plekken en routes.
KICH registreert de, vanuit cultuurhistorie
belangrijke categorieën: gebouwen, de Rijksmonumenten en het historisch landschap.
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Bij het vertalen van de kernwaarden in kwaliteitskaarten zal het de opgave zijn om het zo
uit te drukken dat het ook beklijft. Pas dan zal
het een bruikbaar handvat kunnen bieden
voor de Belvedère doelstelling "behoud door
ontwikkeling".

Landschapsontwikkeling

DLG-Assen;

Nieuw

werkgesticht

Norgerhaven

PI-Veenhuizen;

Versterken recreatief-toeristishe infrastructuur;
Museumcomplex; Landelijk Gevangenis Museum (gerealiseerd); Kantoor
Clusterdirectie PI Veenhuizen; Restauratie objecten; Koepelkerk, villa "Ruim Zicht", Kosterwoning en
Lijkenhuisje RGD; Shared Service Centre PI Veenhuizen;

Maallust complex; kan-

tine- en kleedaccommodatie Voetbalvereniging gemeente Noordenveld; Restauratie voormalige
Stoomspinnerij; Stoomhoeve; Verenigingsgebouw multiculturele voorziening; Kwaliteitsverbetering
83

Dorpkern Veenhuizen;

Ambachtsexpertise-cluster;

Inventarisatie

Monumentale Panden Veenhuizen RGD; Opheffen verkeersknelpunten Hoofdweg, bushaltes, provincie Drenthe; Restauratie Monumentale orgel, Hillebrandorgel, OBV; Cluster Verbrede landbouw;
Nieuw toekomstig Agrarisch Bedrijf PI Veenhuizen OBV - PI Veenhuizen; PI-landbouwbedrijf "Groot
Bankenbosch" duurzame agrarische landbouwvoorziening; Voormalige kwekerij, boomkwekerij?;

Zorg- en activiteitencluster;

Hospitaal voor Goede Zorg OBV;

Bezoekerscentrum Veenhuizen; Broedplaats van Kunstenaars kunstproducties; Agro-cluster duurzame landbouw; Centrum voor duurzaam bouwen; Zorglandbouw; Consumentenvoorlichtingscentrum

K

Kansen omgezet
in projecten

Nadat het visiedocument "Omzien naar ontwikkeling: perspectieven voor Veenhuizen" werd
vastgesteld was het kader neergezet voor het
behoud en de ontwikkeling van het cultuurhistorisch erfgoed van Veenhuizen. Hierbij is
een stuurgroep in het leven geroepen om het
gewenste ontwikkelingsproces aan te sturen.
Het inmiddels opgerichte ontwikkelingsbureau
Veenhuizen (OBV) zou een passende vorm vinden voor de diverse initiatieven en projectvoorstellen verder te ontwikkelen. Belangrijk was
om voor de in onbruik geraakte gebouwen en
terreinen, veelal in beheer bij het Rijk, nieuwe
bestemmingen te vinden. Inmiddels zijn de
kansrijkste voorstellen op hun haalbaarheid
getoetst en in de kadernota Masterplan
Veenhuizen vastgelegd.
Hiermee is een belangrijk fundament gelegd
voor de kansen die Belvedère-project nog kunnen bieden.
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