Omzien naar ontwikkeling
Perspectieven voor Veenhuizen
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Voorwoord
Veenhuizen fascineert. In honderd jaar tijd lijkt

Nadenken over de toekomst van Veenhuizen

er weinig te zijn veranderd. Het verleden is er tot

daagt je uit. De sterke ruimtelijke structuur

in de details nog aanwezig. Het dorp was in alles

inspireert tot de fraaist denkbare metamorfosen.

gericht op detentie. Een monocultuur, die in zijn

Maar ieder voorstel tot transformatie is precair.

oorspronkelijke opzet echter allerminst

Met iedere ingreep lijkt iets van het unieke

monotoon is. Het oord kent op kleine schaal

karakter verloren te gaan. Het lijkt haast een

vrijwel alle facetten van de samenleving. Deze

dilemma en vele betrokkenen hebben dit zo

zijn ook met nadruk vertaald in een ruimtelijke

ook gevoeld in de afgelopen jaren. Inmiddels

structuur die rijk gevarieerd is. De gemeenschap

is echter voor iedereen duidelijk dat de

is overzichtelijk en de relatie tussen woonkern,

verandering onafwendbaar is en zelfs al gaande,

gestichten en het omringende landschap is heel

en dat deze nu vraagt om een vertaling in

direct afleesbaar. De architectuur van de

plannen en strategieën.

gebouwen is aansprekend. Rijksbouwmeester

Bijna als vanzelf komt bij velen het ‘behoud

Metzelaar ontwikkelde een op Veenhuizen

door ontwikkeling’ in gedachten, zoals dit in de

toegesneden typologie, binnen een stijl die

nota Belvedère genoemd wordt. Veenhuizen

overal herkenbaar is, zodat je ondanks de

vraagt om herontwikkeling, maar tegelijkertijd

enorme verscheidenheid een samenhangend

om een zorgvuldig beheer van het culturele

beeld ervaart.

erfgoed, vooral nu het oorspronkelijke gebruik

Toch zijn er ingrijpende veranderingen

geleidelijk vervalt. De kansen zijn groot. De

gaande, die misschien oppervlakkig gezien nog

potentie is enorm. De eerste initiatieven dienen

nauwelijks merkbaar zijn. Justitie trekt zich terug

zich reeds aan. Zo wil een stichting in één van de

binnen de drie omheinde gevangeniscomplexen

eerste, in onbruik geraakte gestichten het

Esserheem, Blankenbos en Norgerhaven. Als

Landelijk Gevangenis Museum realiseren.

gevolg hiervan zijn er tientallen panden die

Welke ideeën zich de komende jaren zullen

wachten op een nieuwe bestemming. Sommige

aandienen valt echter nog moeilijk te overzien.

woningen zijn verkocht aan particulieren en

Daarom is het van belang om met een strategie

werkplaatsen staan leeg. De voorzieningen voor

te komen die aangeeft hoe wensen van over-

de bewoners worden niet langer als

heden en particulieren binnen een gezamenlijke

vanzelfsprekend door Justitie verzorgd. En het

visie vertaald kunnen worden in concrete

onderhoud van gebouwen en buitenruimte is

plannen.

niet langer in één hand. De verf op de kozijnen
van de huizen komt niet langer uit één (staats-)
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pot. En het statige profiel van de lanen

Rijksbouwmeester

verbrokkelt nu ieder zijn eigen voortuintje
inricht.
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Tempus Fugit (Retrospectief)
‘Omzien naar ontwikkeling’. Verleden en toekomst
aan elkaar gekoppeld. Dat is de kern van deze toekomstvisie voor Veenhuizen. Het vinden van nieuwe
perspectieven voor de oude kolonie is bittere noodzaak.
De cultuurhistorische, architectonische en landschappelijke waarden staan onder druk. Een nieuwe,
passende invulling van oude functies moet deze
bijzondere plek in het Drentse land ook voor toekomstige generaties veiligstellen.
Al lange tijd is de toekomst van Veenhuizen
onderwerp van discussie. Directe aanleiding tot het debat
is het besluit van Justitie om haar bemoeienis te beperken
tot de gevangeniscomplexen Norgerhaven, Esserheem en
Bankenbosch. Een groot deel van de monumentale
panden in het dorp valt ten prooi aan leegstand en verval,
of zal dat lot misschien in de nabije toekomst ondergaan.
Het verdwijnen van sociale voorzieningen zet de
leefbaarheid van het gevangenisdorp verder onder druk.
Voor de gemeente Norg is dat aanleiding om een
stuurgroep in te stellen met als taak ‘met een

gezamenlijke inspanning van de verschillende rijks-,
provinciale en gemeentelijke overheden een samenhangend
ontwikkelingsprogramma voor Veenhuizen tot uitvoering
te brengen.’ Het is 1992 en de stuurgroep presenteert in juli
van dat jaar de Visie Veenhuizen 2010, vier maanden later
gevolgd door het ontwikkelingsprogramma.
Echter, in de jaren die volgen,
gebeurt er weinig tot niets met visie en
programma. Het gesprek verstomt
niet, met name als het gaat over een
landelijk gevangenismuseum. In 1998
ondertekenen de partijen uit de
voormalige stuurgroep een overeenkomst die moet leiden tot de vestiging
van het landelijk gevangenismuseum,
alsmede het ontwikkelen van het
cultuurtoerisme in Veenhuizen.
In 1999 brengt de regionale pers de
teloorgang van de voormalige kolonie
opnieuw onder de aandacht. Na het
kraken van een paar woningen
verschijnt Veenhuizen zelfs in de
landelijke pers. De Rijksgebouwendienst verklaart openlijk geen
monumentale panden in Veenhuizen
meer te verkopen. Om de samenhang
te waarborgen en het cultuurhistorisch
erfgoed voor het nageslacht te
bewaren, begint zij een zoektocht
naar een programma voor de toekomst
voor Veenhuizen, naar geschikte
bestemmingen voor leegstaande en –
komende panden.
Begin 2001 maakt de Rijksgebouwendienst Directie
Noord capaciteit vrij om de herbestemming van de
monumentale panden in gang te zetten. Al snel realiseert
men zich dat dit onbegonnen werk is zonder richtinggevend
ontwikkelingskader. Er vindt overleg plaats met de
gemeente Noordenveld en vanaf dat moment werken de
twee partijen samen aan de visieontwikkeling.

Een workshop wordt belegd om nog eens met alle betrokken
partijen te overleggen. Zij delen een sense of urgency: het
is nu echt tijd om te handelen en
het dorp met zijn cultuurhistorische
waarden te behouden voor de toekomst.
In de tweede helft van 2001 loopt
het proces enige vertraging op door
een reorganisatie binnen de Rijksgebouwendienst, maar wordt met
vernieuwde energie weer opgepakt in
april 2002. Een extern bureau wordt
6

De inzet is een tot
de verbeelding
sprekende visie!
ingeschakeld om de visievorming een
nieuwe impuls te geven.
De doelstelling van de visieontwikkeling is duidelijk: herstel en
behoud van de cultuurhistorische,
landschappelijke en architectonische
kwaliteiten en leefbaarheid van
Veenhuizen. De visie moet energie en
middelen mobiliseren en voor lange tijd vasthouden.
De inzet is een tot de verbeelding sprekende visie waar
Veenhuizen mee aan de slag kan!

Leeswijzer
Dit verhaal voert u mee langs heden, verleden en toekomst
van Veenhuizen. Bestaande, oude en
nieuwe kwaliteiten zijn sterk met
elkaar verweven. De bezoeker die over
honderd jaar terugkijkt op de historie,
zal een opmerkelijk consistente lijn
zien in de ontwikkeling van dit gebied.
In hoofdstuk 2 treft u het visionair
kader aan dat ten grondslag ligt aan
de toekomstvisie voor Veenhuizen.
Een bijzondere plek vraagt om een
bijzondere planningsbenadering.
Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens de
bestaande waarden van het gebied, die
bij zich aandienende ontwikkelingen
steeds als uitgangspunt fungeren.
Hoofdstuk 4 behandelt de inhoudelijke
kern van deze visie in de vorm van de
basisfilosofie. Vervolgens geeft hoofdstuk 5 door middel van referentiebeelden aan hoe Veenhuizen er in de
toekomst uit zou kunnen zien.
De laatste twee hoofdstukken geven
aan hoe Veenhuizen zich ook
daadwerkelijk langs de uitgestippelde
lijnen kan ontwikkelen. In hoofdstuk 6
komt daartoe eerst de (uitvoerings-)
organisatie aan de orde, in hoofdstuk 7 passeren tot slot
enkele voorbeelden van mogelijke uitvoeringsprojecten
de revue.
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Scripta Volent (Visionair kader)
Verba volent, scripta manent: woorden vervliegen, het
geschrevene blijft bestaan. Een visie legt vast hoe de
toekomst van een gebied er uit zou moeten zien. Dat is nog
altijd het overheersende beeld dat veel mensen hebben van
een visie of plan. De aantrekkingskracht van eindplaatjes is
immers groot: duidelijkheid biedt zekerheid, ook al is de
praktijk bijna altijd anders en worden plannen voortdurend
aangepast. Als ze al ooit in de uitvoeringsfase belanden.
Voor Veenhuizen is een vorm van eindplanning niet
geschikt. Uit zichzelf brengen mooie plaatjes geen
verandering teweeg. Dit gebied vraagt om een bijzondere,
uitgebalanceerde benadering. De context voor de
visieontwikkeling bestaat uit een monumentaal dorp met
een groot aantal leegstaande en in verval geraakte
monumenten. Het dorp bezit weinig economische
dynamiek. Vele voorzieningen die in het verleden door
Justitie zijn opgezet dreigen te verdwijnen. Het inwonertal
van het dorp biedt onvoldoende draagvlak voor een
rendabele exploitatie van deze voorzieningen. Gerichte
investeringen zijn nodig om de panden en de voorzieningen
te herstellen en te behouden. Zonder ingrijpen zullen
voorzieningen eerder verdwijnen dan aangetrokken worden.
Herstel en behoud vragen om een nieuw, creatief visionair
kader, een krachtige offensieve strategie.
Gekozen wordt voor een organische ontwikkeling,
waarbij de visie mogelijkheden aangeeft en stimulerende
voorzetten geeft. Beschrijvingen, kaarten en beelden zijn
hoofdzakelijk uitnodigend, en niet beperkend.

Dat betekent niet dat de ontwikkeling van Veenhuizen
wordt overgelaten aan een vrij krachtenspel. Niet alles is
zomaar mogelijk in Veenhuizen, integendeel. Ontwikkelingen die niet bijdragen aan behoud en versterking van de
kwaliteiten van Veenhuizen zijn uitgesloten.
Scripta volent. Ook het geschrevene vervliegt. Visie wordt
visieontwikkeling. Een continu proces dat al jaren gaande
is en met dit document een beslissende wending krijgt –
dat wel! – en nog vele wendingen en ontwikkelingen zal
ondergaan. Mensen en interacties staan centraal.

Mensen en interacties
staan centraal
Natuurlijk is er ook een structuur, een projectorganisatie,
maar ook daarin ligt de focus op de dynamiek van het netwerk van mensen en partijen. Deze zijn bepalend voor de
ontwikkeling van Veenhuizen. Behoud door ontwikkeling
dus, zoals uiteen gezet in de Nota Belvedere.
Mensen en interacties worden gevoed door de visieontwikkeling. Deze visie op ontwikkeling vormt samen met
een basisfilosofie de harde kern, omgeven door een
permeabele en veranderbare schil van referentiebeelden en
voorbeeldprojecten. Maar ondanks zijn grotere robuustheid
is zelfs de kern niet ongevoelig voor verandering.
Evolutie of revolutie kunnen ook de basisfilosofie veranderen. Nieuwe maatschappelijke preferenties en veranderde
interacties voeden doorlopend de visieontwikkeling.
De visie past zich dus voortdurend aan in de tijd, het is
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een dynamisch document waar ideeën aan worden toegevoegd en uit worden afgevoerd. De visieontwikkeling omvat
meer dan dit document alleen. Dit is het hart van de visieontwikkeling, maar daarnaast maken ook een cd-rom
met een documenten- en projectendatabase, projectplannen
en andere uitwerkingen, een poster en exposities deel uit
van de visieontwikkeling. Op een centraal punt in
Veenhuizen wordt de visie beheerd en tentoongesteld.
Een fysiek middelpunt van de visieontwikkeling Veenhuizen
waar geïnteresseerden door middel van tentoonstellingen
en andere vormen van voorlichting een beeld krijgen van
de ontwikkeling van de nieuwe kolonie.

3

Saxa Loquuntur (Bestaande waarden)
Deze visie start in het heden. Visionaire trajecten
worden vaak gekenmerkt door een neiging alles
overboord te zetten. Het loskomen van de
huidige situatie is belangrijk bij
visieontwikkeling, maar mag nooit doel op zich
zijn. In Veenhuizen vormen behoud, behoud en
versterking van de bestaande waarden de centrale
doelstelling. Niet onwrikbaar in beton gegoten,
maar als vertrekpunt. Bij elke toekomstige
ontwikkeling worden de bestaande kwaliteiten
afgewogen tegen de voorliggende verandering.
De vraag is steeds wat het meeste bijdraagt aan
het behoud van de kwaliteiten. Saxa loquuntur: de
stenen spreken.
11
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Natuurwaarden
Veenhuizen ligt ingeklemd tussen de ecologisch waardevolle
gebieden van het beekdal van de Slokkert in het noorden en
het Fochteloërveen in het zuiden. In beide gevallen gaat het
om relatief natte milieus. Nagenoeg het hele gebied van
Veenhuizen valt onder de Nederlandse Ecologische Hoofd
Structuur. De noordrand van het gebied, in aansluiting op
de beekdalgronden, bestaat uit bos en en bos-heide
gebieden. Door haar ligging is het gebied als inzijggebied
van groot belang voor de kwaliteit van de kwel in het
nabijgelegen beekdal. De aanwezigheid van de bosgebieden
tussen dit beekdal en het agrarische gebied in het
middendeel van Veenhuizen zorgen voor een ecologisch en
landschappelijk fraaie overgang.

Grondgebruik
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De 19e eeuwse ontspoorden werden door Justitie tewerkgesteld op het land. Ten behoeve van de landarbeid die de
gevangen verrichtten, werden drie boerderijen gebouwd.
De overdracht van landbouwgronden aan de Dienst der
Domeinen en van de bossen aan Staatsbosbeheer in het
begin van de jaren vijftig hebben een proces van vervlakking
ingezet die de structurele samenhang in het landschap
heeft verstoord. Een functionele en beheersmatige aanpak
overheerst. De ontwikkelingen in landbouw en water- en
bosbeheer hebben ertoe geleid dat de wijken grotendeels
zijn gedempt, de lanen bijna allemaal zijn opgeruimd en de
bossen tot monoculturen van naaldhout zijn verworden.
De Dienst Landelijk Gebied heeft een zorgvuldig
reconstructieplan ontworpen waarbij de wijken opnieuw
worden uitgegraven en het lanenpatroon wordt hersteld.
Ook worden hierin de ecologische relaties tussen het
Foctheloërveen en de Tempelstukken verbeterd door
verhoging van het waterpeil en een meer natuurlijke
samenstelling van de bossen.

VEENHUIZEN WAARDEBEPALING
GRONDGEBRUIK
GRENS BESTEMMINGSPLAN
GEBIED GEMEENTE NORG ‘97
BEBOUWING
WAARDEVOLLE ENSEMBLES (NAAR DLG)

BOS EN HEIDE

HOOGWAARDIG BOS

VEETEELT

LANDBOUW

DEFENSIEDOELEINDE

HEIDE FOCHTELOËRVEEN

BEEKDAL

WATER

LAAN BEPLANTING

Hoofdstructuur
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Richting Norg, middenin een oud landschap van heide,
veen, bos en een beekdal met bosvegetatie, groeide een
streng koloniaal landschap. Veenhuizen, binnen de
omarming van beekdal, bos en heide, is een wereld van
rigide orthogonaliteit en uitdrukking van een strikte
maatschappijordening. Veenhuizen is on-Drents. Het is
geen esdorp, maar ook geen typisch kanaaldorp. Het is een
planmatig opgezette kolonie die zich sterk onderscheidt van
aangrenzende gebieden. De kenmerkende structuur van
Veenhuizen bestaat uit een hoofdkanaal, de Kolonievaart,
met haaks daarop een zestal wijken die op een onderlinge
afstand van 750 meter zijn gegraven. Vanuit dit patroon is
het land op een stelselmatige wijze in blokvormige kavels
ontgonnen. De landschappelijke ligging van waterlopen en
wegen maar ook de structuren van de bouwkernen drukken
een vroeg 19e eeuwse verwachting uit: ordening van de
fysieke en sociale omgeving maakt van mensen die in de
marge van de samenleving leven, geestelijk en lichamelijk
nieuwe, gezonde burgers. De tucht van de penitiaire
instellingen is te herkennen in de ordening van wegen,
grond en de verschillende gebouwencomplexen.
De bebouwing en het gebruik van de grond veranderde in
de loop der tijd, maar de landschappelijke hoofdstructuur
is bewaard gebleven.

BEELDBEPALENDE INFRASTRUCTUUR 1E EN 2E NIVEAU

VEENHUIZEN WAARDEBEPALING
HOOFDSTRUCTUUR
GRENS BESTEMMINGSPLAN
GEBIED GEMEENTE NORG ‘97
BEBOUWING
WAARDEVOLLE ENSEMBLES (NAAR DLG)

WATER VISIE LANDSCHAPSONTWIKKELING DLG

ZANDWEG

WATER

LAAN BEPLANTING

LAAN BEPLANTING VISIE LANDSCHAPSONTWIKKELING DLG

Bebouwing
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Het landschap, maar ook de gebouwen van Veenhuizen
zijn in veel gevallen van cultuurhistorisch belang vanwege
hun gebruiksgeschiedenis en/of hun bijzonder waardevolle
architectuur. Typerend is de hiërarchie in de woningen,
parallel aan de opbouw van het ambtenarenapparaat.
Kenmerkend en overal bekend zijn natuurlijk ook de
stichtelijke spreuken die de gevels sieren en die model
hebben gestaan voor de hoofdstuktitels van deze visie.
De specifieke, volgens één doctrine, vanuit een sturende
hand opgebouwde wereld van Veenhuizen is juist door die
strakke regie zo kwetsbaar gebleken. Nu de Staat en daarmee de kazernestructuur als dominante factor verdwenen
is, dreigt verbrokkeling van het beheer en zelfs de teloorgang van waarden. Dit speelt zich af bij het beheer van
gebouwen en ensembles (denk bijvoorbeeld aan de verschillende kleuren huizen binnen een uniforme woningrij), maar
ook bij de openbare ruimte als geheel. Inmiddels zijn de
dienstwoningen verkocht en hebben tal van gebouwen hun
functie verloren, staan leeg en wachten op herbestemming
of zijn al afgestoten en geprivatiseerd. Het karakteristieke
van de omgeving – zoals de hoogte van de hekken, de
plantengroei in de voortuinen en de bomenrijen – wordt
slechts ten dele beschermd door monumentenbescherming,
welstand, beschermd gezicht en bestemmingsplan.
In ‘De trots van Veenhuizen’ wordt een handreiking naar
bewoners en gebruikers gedaan om de bestaande kwaliteiten
van de gebouwen, tuinen en openbare ruimte goed te
beheren.

VEENHUIZEN WAARDEBEPALING
GRONDGEBRUIK

GRENS BESTEMMINGSPLAN
GEBIED GEMEENTE NORG ‘97
RIJKSMONUMENTEN
PROVINCIAAL MONUMENT

OVERIGE BEBOUWING
WAARDEVOLLE ENSEMBLES
(NAAR DLG)
GESLOOPT

Lindebomen in Veenhuizen
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gekaderde gestalten
geen onbeschreven blad
wortelen als lindebomen
de eeuwige wind
breekt takken
doet ze ruisen
in Veenhuizen
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Fundament (Basisfilosofie)

De kern van de visieontwikkeling wordt gevormd door een basisfilosofie.
Deze kern is abstract genoeg om langere tijd mee te kunnen, en concreet genoeg
om toch richting te geven aan de toekomst van Veenhuizen. De basisfilosofie moet
bijdragen aan de doelstelling van de visieontwikkeling: herstel en behoud van de
cultuurhistorische, landschappelijke en architectonische kwaliteiten en leefbaarheid
van Veenhuizen.
Voor de invulling van de basisfilosofie
wordt aangesloten bij de historische
context van het dorp. Vertaling van
deze context naar het huidig tijdsgewricht levert opmerkelijk actuele
aanknopingspunten voor de toekomstige
ontwikkeling van Veenhuizen. De oude
sociale en economische basisprincipes
van de kolonie bieden zo de grondslagen
voor het ontwikkelen van de nieuwe.
Veenhuizen ontstaat in de jaren 20
van de 19e eeuw als uitwerking van het
gedachtengoed van de Maatschappij van
Weldadigheid van Johannes van den
Bosch. De maatschappij richt zich op
programma’s ter bestrijding van de
armoede door arbeid. Die arbeid wordt
in eerste instantie gevonden door ontginning van veen. Mensen krijgen grond
en een huis met stal, als kolonisten gaan
zij te werk: de grond wordt ontgonnen
en geëxploiteerd in drie categorieën, te
weten bewerkte landbouwgrond, bos en
een braakliggend gedeelte.
Naast deze vrije landbouwkolonisatie
richt de overheid zich al snel op zogenaamde dwangkoloniën. Dit zijn semipenitentiaire gestichten, waarbij a-socialen en kleine criminelen een nieuwe toekomst wordt verschaft. Zo ontstaan verspreid over het land Veenhuizen, Balkbrug
en Merkseplas / Wortel, deze laatste op het huidige grondgebied van België.
Veenhuizen start in 1823 met de toewijzing van 4.000 kinderen, 1.500 bedelaars
en 500 gezinnen. In het gebied liggen aanvankelijk drie gestichten. Vanaf 1859 tot

1875 valt Veenhuizen onder verantwoording van het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Sinds 1875 is het ministerie van Justitie eigenaar.
Vanuit de gestichtgebouwen wordt op het land gewerkt, maar er verrijzen ook
ambachtelijke werkplaatsen. Dit heeft te maken met een streven naar autarkie:
alle economische, sociale en recreatieve activiteiten vinden binnen de omheining
van Veenhuizen plaats. Vee wordt
geslacht, wol gesponnen, graan
gemalen, brood gebakken en hout
bewerkt. Maar ook eigen onderwijsvoorzieningen, kerken, gezondheidszorg en eigen politie hebben een plek
in deze afgesloten maatschappij.
Er worden zelfs eigen munten geslagen
om kopen van drank buiten de kolonie
onmogelijk te maken.

autarkie
In de dwangkolonie Veenhuizen
wordt een aantal grote boerderijen
gesticht. Deze worden door
voormalige kolonisten vanuit andere
kolonies als vrijboer in gebruik
genomen. De kolonist krijgt tegen een
huurpijs van 75 gulden per jaar een
woning, een schuurtje, brandstof,
kleding en drieëneenhalf morgen
grond. De betaling geschiedt in gelijke
delen in geld, goederen en kaartjes
voor ‘interne’ boodschappen.
De maatschappij neemt de halfproducten af en verwerkt ze tot eindproducten.
Vanaf 1875 valt de kolonie onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie
van Justitie. Met de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886 wordt
Veenhuizen aangewezen als strafgesticht en rijkswerkinrichting. De voor dit
gebied zo karakteristieke architectuur wordt in deze periode in snel tempo
voltooid. Er komen woningen voor het personeel, een kerk met pastorie en ook
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een hospitaal. Hier staat ook het zogenaamde leprozenhuisje, de enige medische
voorziening voordat het hospitaal wordt gebouwd. Bij het hospitaal bevindt zich
ook een van de weinige nog bestaande ijskoepels in Nederland, een opslagplaats
voor ijs dat in de zomer als koelmiddel
voor medicijnen wordt gebruikt.
De kenmerkende architectuur in
Veenhuizen is in grote mate beïnvloed
door het werk van vader en met name
zoon Metzelaar. De vader, J.C
Metzelaar, was eigenlijk timmerman,
maar hij trad steeds meer op als bouwmeester. In zijn werk stond hij een
ambachtelijke stijl voor. Een stijl die
door zijn zoon, W.C. Metzelaar, werd
overgenomen. Deze ontwierp 130
woningen, een aantal middenhuisboerderijen, twee scholen, een fabriek,
een hospitaal en een Rooms-Katholieke kerk. De kerk bouwde hij in neogotische stijl, hoewel deze stijl niet zijn
voorkeur had. De kerk is overigens
uiterst sober gebouwd. J.C. Metzelaar
introduceerde in 1884 het typensysteem voor woningen in Veenhuizen.
Een systeem dat helemaal paste bij de
ambtelijke hiërarchie die Veenhuizen
kenmerkte. Zijn zoon breidde het
aantal typen uit van vier tot zeven.
Ten behoeve van de landarbeid die
de gevangenen verrichten, worden verschillende boerderijen gebouwd. Drie
hiervan zijn in de loop der tijd bewaard gebleven. De bedrijfsgedeelten van de
boerderij liggen aan weerszijden van het hoger gebouwde woonhuis.

Een boerderijtype dat alleen in Veenhuizen voorkomt. Het wonen buiten de
inrichtingen en boerderijen is georganiseerd volgens een volstrekt hiërarchisch
systeem. Hoe hoger de rang, hoe groter het huis. Het uiterlijk van de huizen,
zeker voor de lagere rangen, is opvallend allesbehalve ruraal. De voorzieningen worden door de Staat
gegarandeerd.
Vanaf 1875 wordt Veenhuizen meer
en meer een formeel Justitiedorp.
Het dwangmatige karakter blijft in
specifieke vorm natuurlijk wel het
beeld van Veenhuizen bepalen door de
aanwezigheid van de penitentiaire
inrichtingen. Maar het grote verschil
met nu is dat Justitie niet allesbepalend
meer is. Voorheen was Veenhuizen
een afgesloten gebied waarin het leven
van justitiemedewerkers van wieg tot
graf werd bepaald. Met het terugtrekken van de staat in de jaren 80
komen woningen beschikbaar en
nieuwe bewoners, zonder band met
justitie, komen – vrijwillig – in
Veenhuizen wonen. De breuk met het
verleden is een feit.
Die vrijwilligheid moet natuurlijk
bewaard blijven. Mensen, bedrijven en
voorzieningen moeten zich in Veenhuizen vestigen omdat ze dat zelf graag
willen. Op dit punt gaat deze visie dus meer uit van de uitgangspunten van de
vroegere vrije kolonies, de dwangmatigheid van de oude kolonie Veenhuizen
wordt losgelaten.
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Wel wordt van de bewoners en gebruikers verwacht dat zij bijdragen aan het
herstel en het behoud van Veenhuizen.
Wonen en werken in Veenhuizen betekent dat je de kwaliteiten van het
gebied waardeert en wilt bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling daarvan.
Veenhuizen staat daarin niet op zichzelf, is niet langer als het ware afgesloten van
de buitenwereld. Interactie met de buitenwereld is essentieel. De teloorgang van
autarkische staatssystemen heeft
duidelijk gemaakt dat deze minimaatschappijen onwerkbare idealen
zijn. Het oorspronkelijke hiërarchische, dwangmatige en autarkische
karakter van de kolonie wordt dan ook
niet getransponeerd naar deze tijd.
Wat wel overgenomen kan worden uit
het concept van autarkie is het principe
van wederkerigheid. Wie wil genieten
van al het bijzondere dat Veenhuizen
te bieden heeft, wordt ook geacht bij
te dragen aan het behoud en de ontwikkeling daarvan.
De kern van deze visie gaat uit van
mensen en hun interactie met elkaar
en de omgeving. De vertaling van oude
naar nieuwe waarden levert puntsgewijs samengevat de volgende basisfilosofie op voor de ontwikkeling van
Veenhuizen:
• cultuur-historisch besef
• zorg en respect voor elkaar en
omgeving
• sociaal-economische cohesie en
wederkerigheid
De historische aanknopingspunten van de Maatschappij van Weldadigheid zoals
verwoord in de basisfilosofie, bieden inspiratie voor een integraal ontwikkelings-

beeld. De gedachte van een autarkische kolonie met een ideële doelstelling biedt
juist in het huidige tijdsgewricht een bijzondere meerwaarde en daarmee een
stevige basis voor bestaan. Was de oorspronkelijke kolonie nog gericht op het
opvangen van alcoholisten, zwervers, bedelaars en wezen, vandaag de dag zou
een woon-zorg concept voor de hedendaagse ontheemden een ware oase in de
hectiek van onze samenleving kunnen vormen. In deze oase herinneren de
penitentiaire inrichtingen als een
afschrikwekkend symbool aan de
duistere kanten van die maatschappij.
De oase leeft bij de gratie van de
hectiek.
Ook aan de oorspronkelijke
gedachte dat er zich gezinnen zouden
moeten vestigen met een neventaak in
zowel de agrarische- als de sociale
(zorg)sector, kan een moderne inhoud
worden gegeven. In tegenstelling tot
de historische functies, die veelal toch
met een zekere dwangmatigheid
werden georganiseerd, ligt het accent
nu veel meer op vrijwillige gebondenheid. Het dienst-wederdienst principe,
zo treffend verwoord in het gezegde
‘voor wat hoort wat’, geldt zowel voor
bewoners, zorggroepen, als ook
bezoekers van deze cultuurhistorische
oase.
Het principe van autarkie komt in
de nieuwe kolonie terug in de vorm
van wederkerigheid. Handhaven van
de strikte definitie is mogelijk noch
gewenst. De kracht van de moderne
invulling ligt niet in het op voorhand uitsluiten van relaties met personen of
organisaties buiten de kolonie, maar in het karakter ervan. Naast wederkerigheid
gaat het daarbij verder om zorg en kwaliteit. Het aangaan van dit soort duurzame
verbindingen met de omgeving vormt het wezen van het nieuwe Veenhuizen.

5

Specimen (Referentiebeelden)
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De hiervoor gepresenteerde basisfilosofie laat zich op
verschillende manieren vertalen naar de concrete inrichting
van het gebied. Hier wordt ter inspiratie een aantal
referentiebeelden
uitgewerkt.
Het idee achter
deze visie is dat
betrokkenen uit
het gebied
en andere
geïnteresseerden
die zich aangetrokken voelen
tot de nieuwe
kolonie, zelf aan
de slag gaan.
Zij worden
uitgenodigd om
initiatieven te
ontplooien die
vorm geven aan
de basisfilosofie
en de grondslagen van
Veenhuizen.
Dat betekent dus,
uitgaande van de
historische
context, invulling
geven aan de duurzame en wederkerige relatie tussen
omgeving en bewoners en hun activiteiten.
Mens en omgeving komen met elkaar in contact door de
activiteiten die de bewoners ondernemen: wonen, werken
en recreëren.

The Great Glasshouse,
New National Botanic
Gardens of Wales
Het centrale thema van
The Great Glasshouse is dat
planten het leven instandhouden en de toekomst van
de mens waarborgen door
diversiteit. De verschillende
klimaatzones zijn gebaseerd
op de visie van leiders op de
klimaatconferentie in Rio de
Janeiro.

De serre, gelegen in het
glooiende tuinlandschap van
het gerestaureerde Regency
Park, bevat duizend soorten
mediterrane planten, een
ravijn, rotsterrassen, een
waterval en zelfs een meer.
De kas nodigt uit tot bezinning
over de wereld waarin wij
leven.

Wonen
De basis van de kolonie is het decor waarin zij een plek
heeft gekregen: de natuurlijke en bebouwde omgeving met
haar bijzondere natuur, landschap en gebouwen.
Het samenhangend patroon van lanen, bossen, waterlopen,
landbouwgronden
en monumentale
bebouwing in
Veenhuizen
zijn onbetwist
van hoge cultuurhistorische
waarde.
De ligging tussen
het Fochteloërveen en het
beekdal van de
Slokkert maakt
Veenhuizen ook
op natuur- en
landschappelijk
gebied bijzonder
waardevol.
Wonen in
Veenhuizen betekende vroeger –
behalve voor de
gedetineerden en
de boeren – een
verblijf van beambten plus hun
gezinnen in huizen, die waren verdeeld volgens een strikte
hiërarchische ordening. Het waren veelal rijtjeshuisjes, haast
kazerneachtig van opzet die eigenlijk niet pasten bij de
rurale omgeving. Ook de voorzieningen waren van hogerhand ter beschikking gesteld. Winkel, kerk, zwembad en
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buurthuis kenden geen organische ontwikkeling, maar een
geplande stichting.
Inmiddels is die historische context voor een deel
verdwenen door de terugtrekking van de Staat in de jaren
’80 van de vorige eeuw. Woningen werden verkocht, er
kwamen
vreemden binnen.
Ook sociaal had
een en ander
gevolgen.
Voorzieningen
moeten op eigen
benen staan en er
ontstond leegstand in de
justitiële complexen.
Voor het
herstel van de
samenhang tussen
de basisfilosofie
van de kolonie en
de ruimtelijke
neerslag gaat de
aandacht allereerst uit naar de
bewoners,
zowel de huidige
als ook nieuwe.
Jong en oud
moeten de keuze
hebben om te kunnen (blijven) wonen in Veenhuizen.
Alle bewoners dragen mede zorg voor het behoud en de
versteviging van de sociale structuur en het investeren in
innoverende vormen van gebiedsgericht wonen, werken en
recreëren. Nieuwe bewoners worden geworven op basis van
zorg voor elkaar en het beheer van het landschap.

Eden Project in Cornwall
van Nicholas Grimshaw
and Partners
Planten en bomen uit alle
windstreken vinden hun stek
in The Garden of Eden, het
grootste geklimatiseerde
kassencomplex ter wereld.
Het project ligt in een voormalige leemgroeve bij
St. Austell in het Engelse
Cornwall en omvat acht
aaneengeschakelde kassen.

In één zone gedijt de flora uit
het gebied rond de Middellandse Zee, in een andere zone
groeit een tropisch regenwoud.
Het complex vervult een
publieksfunctie en heeft als
doel de mens door educatie
dichter bij de natuur te
brengen. Het park moet
mensen niet alleen vermaken,
maar hen tevens aanzetten tot
actie en hen ondersteunen in
hun zorg voor de omgeving.

Ze moeten actief zijn in de sociale gemeenschap en de
lokale economie, het landschapsbeheer of de cultuurhistorische exploitatie. Het zou goed zijn als nieuwe bewoners
deze filosofie ‘contractueel’ zouden accepteren. De gedachten gaan uit naar een dorpsetiquette, een 10-punten leefwijzer of een
settler’s contract.
Nieuwe bewoners
dragen zo niet
alleen bij aan het
handhaven en
uitbreiden van
draagvlak voor de
voorzieningen,
maar ook aan
het sociaaleconomische
karakter van de
kolonie.
Voor de
bewoners van
Veenhuizen zijn
vooral de beschikbaarheid van
voorzieningen en
de schaal en maat
van de sociale
infrastructuur belangrijk. Er moeten kansen op de
woningmarkt
zijn en blijven voor autochtone starters en ouderen die aangepaste woonruimte nodig hebben. Bij uitbreiding van
de bestaande woningvoorraad verdienen deze doelgroepen
extra aandacht. Rust, veiligheid en privacy zijn vanzelfsprekende elementen voor de kwaliteit van de woon- en
leefomgeving.
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Werken
Naast wonen bepaalt ook werken de relatie tussen mens
en omgeving. Arbeid heeft altijd centraal gestaan in
Veenhuizen. De oprichting van de Maatschappij van
Weldadigheid had als doel om de armoede ontstaan door
gebrek aan arbeid te bestrijden. De toenmalige arbeid
was arbeid op het land, het ontginnen van veengronden
en deze te bebouwen en te
bewerken om
ervan te leven.
Voor mensen
voor wie het werk
op het land te
zwaar was, werd
andere arbeid
gezocht, zodat
iedereen een
bijdrage kon
leveren aan de
opbouw van de
kolonie. Later
kwam er nog een
belangrijke tak
van werkgelegenheid bij,
namelijk het
werken voor
Justitie in en om
de penitentiaire
inrichtingen.
Vroeger stond dit
zelfs zo centraal
in het dorp dat men alleen in Veenhuizen mocht wonen als
men er ook werkte. Hiermee waren wonen en werken
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Belangrijk is ook dat
Veenhuizen een min of meer zelfvoorzienend dorp was.
Arbeid binnen de kolonie stond altijd ten dienste van de
kolonie. Alles wat in Veenhuizen werd geproduceerd, werd
er ook verwerkt en geconsumeerd. Van de overvloed werd
gespaard voor slechter tijden.

Insel Hombroich in Duitsland
Insel Hombroich is een unieke
plek waar kunst, architektuur,
literatuur, muziek, wetenschap
en natuur in evenwicht zijn.
Verspreid over het poëtische
landschap, doorsneden door
beekjes, is de kunstcollectie
van een Duits onroerendgoed makelaar te zien:
van Rembrandt, Cézanne,
Brancusi tot Aziatische sculptuur
en muziekinstrumenten.

De koppeling van wonen en werken kan in het toekomstige Veenhuizen opnieuw worden ingevuld, tegemoetkomend aan huidige maatschappelijke behoeften. In leegstaande of vrijkomende gebouwen die een specifieke architectonische sfeer combineren met een cultuurhistorische
waarde worden nieuwe vormen van woon-werk combinaties
gehuisvest. Dit kan zowel in grotere eenheden (groepswonen) als in
kleinere atelierachtige vormen.
Te denken valt
aan:
• Kleinschalige
atelierwoningen en
ambachtelijke
of creatieve
bedrijvigheid
in combinatie
met expositieruimten;
• Woon-werk
combinaties
voor creatieve
beroepen zoals
architecten,
schrijvers,
vormgevers;
• Aan cultuuren recreatie
gelieerde
woonvormen;
• Tijdelijke (therapeutische) verblijfsmogelijkheden voor
sabattical of creatieve onthaasting.
Door een creatieve invulling van deze woon-werkvormen
kan de unieke bebouwingsstructuur behouden blijven en
de filosofie van de autarkische kolonie wordt nieuw leven in
geblazen door economische innovatie.

33

34

Kijkend naar de huidige ontwikkelingen in de landbouw
zijn in het verleden van Veenhuizen prachtige ingrediënten
aanwezig om een maatschappelijk verantwoord toekomstscenario te schetsen. Duurzaamheid, kringloop en wederkerigheid zijn kernbegrippen. Uitgaan van kwalititatief
hoogwaardige,
milieuvriendelijke
werkgelegenheid.
Produceren van
streekeigen
producten, kiezen
voor kwaliteit in
plaats van
kwantiteit.
Autarkie in strikte
zin is onhaalbaar
en ongewenst:
wederkerigheid
in sociaal,
ecologisch en
economisch
verantwoorde zin
komt daarvoor in
de plaats. Voor de
groene diensten
van de agrariër
wordt een goede
prijs betaald, de
oude boermarken
krijgen een
nieuwe invulling.
In de nieuwe kolonie wordt het wonen niet alleen met
werken gecombineerd, maar ook met zorg. Nieuwe woonzorg concepten geven de specifieke cultuurhistorische
waarden en de uniciteit van het landschap opnieuw inhoud
en doen de oorspronkelijke stichtingsgedachte herleven.
Veenhuizen lijkt hiervoor haast te mooi om waar te zijn.
Zowel vanwege de fysieke mogelijkheden (boerderijen,

Insel Hombroich
Insel Hombroich biedt de
mogelijkheid één specifieke
combinatie bijzonder mogelijk
te maken, die van kunst en
natuur. De wandeling door de
landelijke locatie helpt de
bezoeker te ontspannen bij de
uitgestalde werken en met
volledige aandacht tegemoet
te treden.

vrijkomende panden en het landschap) als vanwege de
sociale context. Te denken valt aan agrarische woon-zorg
complexen met een gecombineerde bewoning door
(dementerende) ouderen met een landbouwachtergrond
en psychiatrische jongeren, revaliderende patiënten en
gehandicapten.
Door de unieke
ligging en
structuur van
Veenhuizen kan
deze doelgroep
maatschappelijk
geïntegreerd
worden en kan er
een zorgklimaat
worden gecreëerd
dat integraal
en alom tegenwoordig is.
Tevens kan de
gedachte aan
zelfvoorziening
(biologische
landbouw) en
duurzaam
landschapsbeheer
innovatief worden
benut.
Door de interactie met huidige
en nieuwe
bewoners kan de zelfredzaamheid en veiligheid worden
geoptimaliseerd. Gemengde woonvormen dienen zich aan:
jong zorgt voor oud, oud past op kinderen.
Ook gedetineerden krijgen een actieve rol in het werken in
Veenhuizen: naast het reeds bekende landschapsbeheer
worden ook andere vormen van deelname aan de samenleving ontwikkeld.
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Vrijetijdsbesteding
Naast wonen en werken is ook vrijetijdsbesteding bepalend
voor de toekomstige ontwikkeling van Veenhuizen.
Onthaasting is een thema dat zeer goed bij de nieuwe
kolonie past.
De bijzondere
omgeving zorgt
voor unieke
belevingswaarden,
van waaruit
recreatie en
toerisme kunnen
worden ontwikkeld.
De geschiedenis
van Veenhuizen
als gevangenisdorp en de
cultuurhistorische
en landschappelijke
kwaliteiten
vormen een
uitstekende basis
hiervoor.
Vanuit de basisfilosofie worden
duurzame vormen
van vrijetijdsbesteding van
hoge kwaliteit ontwikkeld. De inwoners van Veenhuizen
worden hierbij betrokken, bijvoorbeeld als vrijwilliger, gids
of ondernemer. Kiezen voor kwaliteit betekent ook dat
visitormanagement: publieksattracties worden niet her
en der verspreid, maar geconcentreerd op één punt, het

Emscher Park in Duitsland
Het Ruhrgebied staat bekend als
een centrale industriële regio. Door
het grotendeels wegvallen van de
mijnindustrie in de jaren ’80 ligt
hier een immense opgave op maatschappelijk en economisch, maar
ook op landschappelijk, stedenbouwkundig en ecologisch gebied.
De deelstaatregering Nordrhein
Westfalen heeft daarom in 1989
besloten over te gaan tot het
instellen van een Internationale

Bau Ausstellung (IBA); een bouwtentoonstelling met een looptijd
van tien jaar. Het gebied is één van
de belangrijkste Europese projecten
op het gebied van hergebruik van
gebouwen, landschap en ecologie.
Naast wonen en werken is ook
vrijetijdsbesteding een belangrijk
thema in de herontwikkeling van
dit gebied. De cultuurhistorie die
ligt besloten in de vele monumentale gebouwen en installaties is
daarbij een belangrijke drager.

Bezoekerscentrum Veenhuizen. Van daaruit heeft men toegang tot culturele manifestaties, het nationaal gevangenismuseum en recreatieve routes. Door aan te sluiten bij de
reeds aanwezige vrijetijdsvoorzieningen voor eigen inwoners
kunnen deze
rendabel en dus
behouden blijven.
De katholieke
kerk, met goede
akoestische
kwaliteiten, kan
worden benut
voor muziekprogrammering,
bijvoorbeeld
voor optredens
van amateurverenigingen
uit de regio,
maar ook een
beperkt programma van
professioneel
aanbod van
regionale betekenis is denkbaar.
Het Verenigingsgebouw wordt
een lokaliteit
met laagdrempelige horeca, voor de dagtoerist, maar ook voor de eigen
bevolking. Multifunctionaliteit is uitgangspunt: naast horeca
is ook ruimte voor kinderopvang, vergaderingen en tentoonstellingen.
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Forum (Organisatie)

Bij de visieontwikkeling Veenhuizen hoort een bijzondere
organisatie. Een traditionele projectorganisatie past niet bij
het karakter van organische visieontwikkeling. Processen in
netwerken zijn dynamisch en moeilijk te vangen in starre
structuren. Mensen en interacties veranderen continu:
nieuwe partijen treden toe, oude partijen verlaten het
toneel. Opvattingen veranderen, problemen op de politieke
agenda komen en gaan, soms slechts vermomd in een
nieuwe jas, soms fundamenteel verschillend. Hetzelfde geldt
voor aangedragen oplossingen.

38

Organisatie
Structuren zijn betrekkelijk, creativiteit, innovatie en
communicatie staan voorop in de visieontwikkeling
Veenhuizen. Maar natuurlijk moet de organisatie wel mede
zorgdragen voor een goede democratische legitimering.
Daarom wordt er een bestuurlijk overleg georganiseerd. De
stuurgroep bestaat uit leden van de eerstverantwoordelijke
overheidsinstanties: gemeente Noordenveld, Ministerie van
Justitie, provincie Drenthe en Rijksgebouwendienst. In de
stuurgroep vindt besluitvorming plaats over alle relevante
zaken met betrekking tot de ontwikkelingen in Veenhuizen,
voor zover deze niet wettelijk anders zijn geregeld. In haar
besluitvorming laat de stuurgroep zich leiden door de visie
en de basisfilosofie. Door participatie van alle direct verantwoordelijke partijen in de stuurgroep is de verbondenheid
met de afzonderlijke organisaties gewaarborgd.

De visieontwikkeling Veenhuizen
moet het hebben van netwerken.
Sleutelfiguren op strategische plekken
moeten zorgen voor draagvlak en
steun. Deze steun is onontbeerlijk voor
het in gang zetten van de gewenste
ontwikkelingen. Zo onstaat een extern
netwerk, een Raad van Aanbeveling,
die ervoor zorgt dat Veenhuizen de
aandacht blijft krijgen die het verdient.
Bestuurlijke besluiten moeten
worden uitgevoerd. Juist op dit punt

visie is om initiatieven te stimuleren en
te begeleiden en de overall coördinatie
uit te voeren van relevante ontwikkelingen in Veenhuizen.
Het ontwikkelingsbureau is
gehuisvest in het voormalige medisch
centrum aan de Oude Gracht te Veenhuizen. Dit bijzondere pand is door de
Rijksgebouwendienst speciaal voor deze
functie gerenoveerd en ingericht.
Het ontwikkelingsbureau is beperkt
van omvang en functioneert als een
satelliet organisatie. Het bureau
neemt niet zelf de
gehele uitvoering

Van visie naar
visieontwikkeling
voor haar rekening, maar voor
te ontwikkelen
uitvoeringsprogramma’s en
projecten aanOndertekening intentieverklaring door stuurgroep i.o.
sluiting bij
organisaties in het
veld. Deze manier van werken verschaft
lijkt in het verleden de ontwikkeling
toegang tot state-of-the-art kennis en
van Veenhuizen te hebben gehaperd.
ervaring, waardoor voor Veenhuizen
Vele partijen, vele ideeën, maar weinig
de beste oplossingen kunnen worden
actie. Het ontbreken van een centrale
gevonden. Vanuit de organisaties in
regie waar de vele initiatieven en
het veld worden programmamanagers
ideeën samenkomen maakte de
aangetrokken die uitvoeringsprogramontwikkeling van Veenhuizen tot een
ma’s en projecten definiëren en vorm
lastige opgave. Daarom wordt in de
geven. Zo kan met behulp van een
voorgestane visieontwikkeling een
beperkte inzet van menskracht in het
belangrijke plek ingeruimd voor een
ontwikkelingsbureau toch een grote
ontwikkelingsbureau. De belangrijkste
daadkracht worden ontwikkeld.
taak van dit bureau in het kader van de
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Deze visie vormt het initiële
referentiekader voor stuurgroep en
ontwikkelingsbureau. Maar deze visie
is dynamisch, zal zich voortdurend
blijven ontwikkelen. Problemen,
oplossingen en preferenties veranderen
voortdurend, de visie moet waar nodig
mee veranderen. Visie wordt visieontwikkeling. Het dynamische karakter
is het hart van deze visieontwikkeling.
Hiervoor is een bijzondere voorziening
nodig, een groep mensen die zich

De visieontwikkeling is het resultaat
van inspanningen van velen. Allereerst
van de opdrachtgevers, de Rijksgebouwendienst, Directie Noord en
de Gemeente Noordenveld. Verder is
een groot aantal partijen betrokken.
Met name kunnen worden genoemd:
Academie voor Bouwkunst
Atelier Rijksbouwmeester
Bestuur en Management
Consultants
Bond Heemschut
Dienst Landelijk Gebied

Bekendheid & steun organiseren

Faciliteren & stimuleren

Drents Archief
Drents Plateau
HTM Consultancy

Profilerend

Uitvoerend

Inwoners Veenhuizen
Kunst Kolonie Veenhuizen
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Maatschappij van Weldadigheid

Gebruik
Beheer
Ontwikkeling

Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen

Besluitvormend

Adviserend

Noordelijke Land- en Tuinbouw
Organisatie

Formeel vaststellen

Bewaken & doorontwikkelen

Noord-Nederlandse Bureau voor
Toerisme
Penitentiaire Inrichting Veenhuizen
Provincie Drenthe

bezighoudt met de kwaliteit van de
visieontwikkeling Veenhuizen.
Hoofdtaak is het bewaken en doorontwikkeling van de basisfilosofie en
het adviseren hierover aan de stuurgroep. Dit kwaliteitsteam bestaat uit
experts en creatievelingen die de
ontwikkeling van Veenhuizen voedt
met nieuwe ideeën en intiatieven van
anderen beoordeelt en verrijkt.

Regionale Directie Domeinen
Noord
Rijksdienst Monumentenzorg
Staatsbosbeheer
Stichting Bewonersbelangen
Veenhuizen
Stichting Het Drentse Landschap
Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten
Waterschap Noorderzijlvest

Een belangrijke groep, de bewoners
van Veenhuizen, is op verschillende
plaatsen en momenten betrokken.
In concrete projecten zijn de belangen
van de bewoners het meest in het
geding. Daarom verdienen zij
betrokken te zijn bij het ontwikkelen
en uitvoeren van grote projecten.
Daarnaast zijn zij betrokken bij de
doorontwikkeling van de visie door het
kwaliteitsteam. En, tot slot, natuurlijk
kunnen de bewoners van zich laten
horen in trajecten van formele
besluitvorming.
Planologisch regime
De visieontwikkeling Veenhuizen
vraagt om een juridisch-planologisch
speelveld dat de gewenste ontwikkelingen mogelijk maakt en deze niet
frustreert door complexe, langdurige
besluitvormingsprocedures.
Tegelijkertijd moeten natuurlijk ook de
democratische legitimatie en rechtzekerheid gewaarborgd zijn. De vraag
ligt voor wat de mogelijkheden zijn
binnen de huidige wetgeving, met
name de Wet op de Ruimtelijke
Ordening. Globale en flexibele bestemmingsplannen en de zelfstandige
projecprocedure bieden ruimte
Van afzonderlijk beleid naast
bestaand gemeentelijk en provinciaal
beleid is geen sprake. De bestaande
formele kaders blijven gelden. Als in
een concreet geval strijdigheid zich
voordoet, moet beoordeeld worden of
vastgehouden dient te worden aan het
formele kader of dat er aanleiding en
ruimte is om ervan af te wijken.
Een globaal bestemmingsplan

(globaal eindplan of globaal nader uit
te werken plan) biedt mogelijkheden
om, met behulp van een beschrijving
in hoofdlijnen, om gewenste
ontwikkelingen mogelijk te maken
terwijl ook de kwaliteiten van het
gebied zoals de monumenten, stilte en
rust, landschap en flora en fauna
worden beschermd.
Een globaal bestemmingsplan biedt
de gewenste flexibiliteit, snelheid en
democratische legitimatie.

De materiële rechtzekerheid lijkt
gezien de mate van flexibiliteit op het
eerste gezicht een wat moeilijker punt..
Via een beschrijving in hoofdlijnen,
de bevoegdheid om nadere eisen te
stellen, of een uitwerkingsverplichting
kunnen belangen van omwonenden
voldoende worden beschermd.
De vraag is evenwel of een globaal
bestemmingsplan, eventueel in
combinatie met zelfstandige
projectprocedures, hetgeen is waar

deze visieontwikkeling het best mee
gebaat is. Een bijzonder planologisch
regime, een experimentele status, zou
nog beter passen bij deze
visieontwikkeling. Voorbeelden in
binnen- en buitenland, zoals
Emscherpark in Duitsland en IBT
Hoogvliet laten zien hoe het kan.
Onderhoud en beheer
De visieontwikkeling Veenhuizen gaat
niet over ontwikkeling alleen. Het
succes van de visie
– of beter, van
Veenhuizen – staat
of valt met de
koppeling van
ontwikkeling aan
gebruik en beheer.
De bestaande
knelpunten in het
gebruik van
vandaag moeten
worden aangepakt.
De oplossingen
van morgen
moeten worden
bewaakt. Een
eenmalige ingreep
zonder dat is nagedacht over het
beheer, is gedoemd te mislukken.
Organisatie en financiën moeten hierop
zijn ingericht. Voor het beheer voor de
lange termijn moeten creatieve combinaties van publieke en private partijen
worden opgezet, waarin zowel behoud
(monumenten en landschapszorg) als
ontwikkeling een plek krijgen.
Ontwikkeling lijkt uit te gaan van
het vestigen van nieuwe gebouwen.
Uitgangspunt van deze visieontwikke-

ling is evenwel dat zoveel mogelijk
gebruik wordt gemaakt van bestaande
bebouwing. Het aanpakken van acute
leegstand en verval is een van de
centrale doelstellingen. Parallel aan de
visieontwikkeling loopt een traject
waarin acute problemen in het gebruik
van bestaande panden wordt aangepakt.
Naast de bestaande inrichting en
het huidige gebruik, dat kan worden
gecontinueerd, wordt in Veenhuizen
bewust toegewerkt naar een nieuwe
invulling van de oude waarden van de
aldaar gevestigde kolonie. Deze visie
betekent niet dat al het agrarisch
grondgebruik op stel en sprong moet
worden omgezet om te voldoen aan de
ontwikkelingsgedachte van het nieuwe
Veenhuizen. Het betekent wel dat op
kritische ontwikkelingsmomenten zoals
het vrijkomen van gebouwen of gronden, nagedacht moet worden hoe deze
zodanig kunnen worden benut dat ze
zoveel mogelijk bijdragen aan behoud
en uitbreiding van de kwaliteiten van
Veenhuizen.
Financiën
Geld volgt visie, is een gevleugelde
uitdrukking in de wereld van visieontwikkeling. Voor goede plannen is
meestal wel geld te vinden. Toch zou
het niet meevallen om in één keer de
totale ontwikkeling van Veenhuizen te
financieren, mocht de financieringsbehoefte al in te schatten zijn.
De ontwikkeling van Veenhuizen gaat
immers lange tijd in beslag nemen en
van de uiteindelijke ontwikkeling is op
dit moment niet meer dan een klein
deel zichtbaar.

De verantwoordelijkheid voor de financiering ligt op het
niveau van de concrete programma’s en projecten die
worden geëntameerd in het kader van de visieontwikkeling
Veenhuizen. Er is geen centrale begroting waaruit projecten
en programma’s worden betaald. Gebruik en beheer worden
uit reguliere budgetten betaald, tenzij er een apart
programma of project wordt opgezet.
Wel centraal geregeld is de bekostiging van het ontwikkelingsbureau. Dit bureau speelt immers een centrale rol in
het slagen van de visieontwikkeling, het is de spin in het
web van waaruit nieuwe programma’s en projecten in gang
worden gezet. Gezien deze centrale rol is het cruciaal dat de
bekostiging van het ontwikkelingsbureau is gegarandeerd.
Ook de facilitering van het kwaliteitsteam en de public
relations en marketing moeten centraal worden geregeld.
Op den duur kan wellicht vanuit projecten een bijdrage
worden gevraagd in deze gezamenlijke activiteiten.
Gedurende de implementatiefase zouden de diverse
functies uit Veenhuizen, zoals wonen, werken en vrije tijd,
in expositionele vorm de PR moeten verzorgen. Op een
fysiek, centraal punt in Veenhuizen moet dit alles
materialiseren, de belichaming van de visieontwikkeling
Veenhuizen. Hier kunnen bewoners en andere geïnteresseerden een beeld krijgen van de visieontwikkeling Veenhuizen. Hier ook worden nieuwe ideeën en potentiële
initiatiefnemers geboren.
In het aanboren van subsidiestromen en andere externe
gelden speelt de Raad van Aanbeveling een cruciale rol.
Zij zorgt ervoor dat Veenhuizen op de kaart blijft staan en
kans maakt op financiële ondersteuning.
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7

Labora et Ora (Projecten)
Deze visie schetst de ontwikkelingsrichting van Veenhuizen.
Concrete programma’s en projecten moeten hier verder
invulling aan geven. Er bestaat al een groot aantal plannen
en ideeën waarvan een aantal als voorbeeld bij deze visie is
opgenomen. Deze projecten hebben nog geen status. Ze
dienen als inspiratiebron voor het
genereren van creatieve ideeën die
passen in de filosofie van Veenhuizen.
De bij deze visie behorende poster
geeft een overzicht van mogelijkheden.
In de loop der tijd zal de projectendatabase veranderen. Nieuwe projecten
worden toegevoegd, anderen zullen afvallen. Net als de visie is ook de
projectendatabase dynamisch en voortdurend in ontwikkeling.
Burgers en andere geïnteresseerde
partijen, zowel publiek als privaat,
worden uitgenodigd hun eigen ideeën
aan te dragen. De denktank adviseert
over de projecten en denkt met
initatiefnemers mee over het opstellen
en inpassen van projecten binnen de
visie. Het ontwikkelingsbureau gaat
actief op zoek naar partijen die
via projecten willen investeren in
Veenhuizen.
Elk project kent zijn eigen
doelstelling, organisatie en
financiering. Bewoners en andere
belanghebbende partijen kunnen via de
projectorganisaties bij de projecten betrokken worden.
Het ontwikkelingsbureau wijst initiatiefnemers waar nodig
op het belang van een goede belangenvertegenwoordiging.
Op deze plaats wordt de aandacht gevraagd voor een
belangrijk idee in de ontwikkeling van Veenhuizen. Er is
een centrale plek nodig om uit te kunnen dragen waar
Veenhuizen voor staat. Een plek waar niet alleen informatie
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te vinden is over het historische en
actuele, maar ook het toekomstige
Veenhuizen.
Al enige tijd wordt gewerkt aan
de ontwikkeling van een Nationaal
Gevangenismuseum. Dit is
geprojecteerd op het carré. In relatie
hiermee zou het Bezoekerscentrum
Veenhuizen kunnen worden
gerealiseerd in een fraaie, transparante
hal op de open zijde van het Carré,
waar nu nog garages en loodsen staan.
Vanuit het bezoekerscentrum zijn alle
attracties van Veenhuizen te bereiken.
Hiermee wordt visitormanagement
mogelijk gemaakt en overlast voor
bewoners zoveel mogelijk beperkt. Bij
te bezoeken attracties en activiteiten
kan worden gedacht aan:
• Gevangenismuseum.
Dit bevat niet alleen het nationaal gevangenismuseum, maar
biedt – geheel in lijn met de
geschiedenis – ook publieksfuncties in de sfeer van galeries,
ateliers, museumwinkel,
ambachtsruimten, horeca en
overnachtingsmogelijkheid.
Het binnenplein wordt benut
voor beeldenexposities en
openluchtvoorstellingen
gedurende de zomermaanden.
• Recreatieve routes volgen door het
landelijk gebied van Veenhuizen
en Fochteloërveen. Witfietsen
kunnen worden geleend. Ook
kanoroutes starten vanaf hier.
Fiets- en wandelroutes leiden
door de natuur, maar ook langs
interessante bedrijven.

• Onthaastingscentrum. In het ziekenhuiscomplexje kan
een congresfunctie worden ondergebracht. Of een
centrum voor contemplatie, back to basics, retraite,
kortom: een onthaastinsgcentrum.
• Culturele manifestaties. Het plein van het gevangenismuseum kan worden benut als podium voor
manifestaties en buitententoonstellingen. Ook hier
komt het thema van wederkerigheid terug: kunstenaars
uit Veenhuizen zetten de tentoonstelling op.
• Festivalterrein. Het weiland kan worden benut als
festivalterrein voor een jaarlijks festival passend bij
de basisfilosofie: Veenhuizen biedt productie- c.q.
werkplaatsen voor podiumkunstenaars die in het
festival optreden.
• Culturele werkgemeenschappen. Het voormalige ziekenhuiscomplexje wordt atelierruimte voor beeldende
kunstenaars en productieruimte voor theatermakers.
Op voorwaarde dat bijgedragen wordt aan de
publieksfunctie van Veenhuizen. Dus: werken aan
voorstellingen op het binnenterrein van het
Bezoekerscentrum; werken aan kunstobjecten die
in de galeries worden verkocht.
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