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Ooit was Veenhuizen een dwangkolonie: Hollands 
Siberië. Een plek waar je niet vrijwillig heen ging. Nu is 
het een bezienswaardigheid. Tot begin jaren 80 was 
het dorp volledig afgesloten en was alles gericht op de 
activiteiten van Justitie, maar tegenwoordig is iedereen 
welkom. 

Recreatie en toerisme zijn groeiende economische 
dragers voor Veenhuizen. Het beschermd dorpsgezicht 
kent	meer	dan	120	rijksmonumenten,	die	anno	2011	
vaak een toeristisch-recreatieve bestemming hebben 
gekregen, waarbij de bijzondere geschiedenis niet 
vergeten wordt. Het geeft bezoekers een goed beeld 
van het dorp.

Veenhuizen ademt nog altijd de sfeer van het verleden. 
De wijze waarop hier nu mee omgegaan wordt, bepaalt 
de aantrekkingskracht van Veenhuizen als toeristische 
bestemming. We schetsen daarom eerst kort de geschie-
denis van het dorp.

Veenhuizen is het ultieme voorbeeld van succes-
volle herbestemming van lokaal erfgoed, waarbij een 
duurzame ontwikkeling voorop staat. Het is zo bijzonder 
omdat het gaat om de herbestemming van maar liefst 
een heel dorp!

De plaatsing op de Voorlopige Lijst UNESCO Wereld- 
erfgoed	in	april	2011	is	tevens	een	bekroning	op	het	vele	
werk dat in Veenhuizen verzet is om het koloniedorp te 
behouden en voor iedereen toegankelijk te maken.

Het Veenhuizer verleden
Veenhuizen is een Drents dorp met een meer dan unieke 
historie!		In	1822	kocht	de	Maatschappij	van	Welda-
digheid (1818) ongeveer 3.000 hectare grond van boeren 
in Veenhuizen om er een landbouwkolonie te stichten. 
De	Maatschappij	van	Weldadigheid	was	een	initiatief	
van generaal Johannes van den Bosch. Nederland kende 
in die periode grote armoede als gevolg van de slechte 
economische situatie begin 19de eeuw. 

Veenhuizen Boeit! 1

1834 Situatie kaart terrein
van de Gestichten

1

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 basis-
structuur:
� 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 aan-
voer 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 lij-
nen van de kolonie zelf en het ongedifferenti-
eerde hoogveen en het grillig slingerende
beekdal aan de noordzijde. 

15

kaart Veenhuizen 1834
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Destijds heerste de opvatting dat armoede bestreden 
kon worden met opvoeding en correctie. Van den 
Bosch wilde arme gezinnen uit de steden onderbrengen 
in plattelandskoloniën, waar zij een nieuw bestaan 
konden opbouwen in de landbouw. De bedoeling was 
in Veenhuizen wezen, arme gezinnen en landlopers in 
drie gestichten onder te brengen. Veenhuizen werd 
ontgonnen volgens een methode die ook bij veenontgin-
ningen elders werd toegepast. 
 
De Gestichten I en III waren bedoeld voor weduwen en 
wezen. In Gesticht II werden landlopers opgenomen. 
De carrévormige gebouwen deden sterk denken aan 
kazernes uit die tijd. Van den Bosch was van mening 
dat de militaire discipline ook goed zou zijn voor de 
bewoners van de koloniën.

De bewoners, die men verpleegden noemde, leefden en 
werkten in benauwde zalen. Overdag kregen de kinderen 
er verplicht onderwijs. Frisse lucht kreeg men alleen op 
de grote binnenplaats of als men op het land werkte.
 
In 1859 nam de overheid Veenhuizen over van de 
Maatschappij	van	Weldadigheid.	Tien	jaar	later	
werd	de	zorg	voor	wezen	en	vondelingen	definitief	
afgestoten. Vanaf 1875 werd de kolonie een Rijkswerk- en 
strafinrichting	van	het	Ministerie	van	Justitie.	Niet	veel	
later begon een enorme bouwactiviteit in Veenhuizen 
onder	leiding	van	de	Justitiearchitect	J.F.	Metzelaar	
en	later	zijn	zoon	W.C.	Metzelaar.	Vooral	onder	W.C.	
Metzelaar	kwamen	vele	karakteristieke	panden	tot	
stand.

Veenhuizen Boeit!

Johannes van den Bosch
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Justitie bouwde rond 1900 twee nieuwe gevangenissen, 
ontworpen	door	vader	en	zoon	Metzelaar.	Daaromheen	
werd een heel dorp aangelegd, feitelijk twee dorpen, 
Veenhuizen	1	en	Veenhuizen	2.	Het	grootste	gebouw,	nu	
‘Klein Soestdijk’ geheten, was bestemd voor de hoofd-
directeur. 

De woningen, met spreuken als “ORDE en TUCHT” 
en “ARBEID is ZEGEN” op de gevels, waren voor het 
personeel.

In 1986 voltrok zich in Veenhuizen een ingrijpende 
verandering: het dorp was niet langer meer volledig in 
dienst van Justitie. Het zou voortaan een gewoon platte-
landsdorp kunnen zijn, maar daarvoor waren de omstan-
digheden toch te bijzonder.

Het Tweede Gesticht ““Klein Soestdijk“
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Allereerst vanwege de geschiedenis en de vele 
gebouwen met hun cultuurhistorische waarden. Veel 
gebouwen hadden inmiddels hun oorspronkelijke functie 
verloren en verval was overal zichtbaar. 
Van betekenis was ook dat Veenhuizen sociaalecono-
misch gezien volledig gericht was op Justitie, waardoor 
een bredere economische bedrijvigheid in het dorp 
volledig ontbrak. Het was daarom van groot belang 
om goed na te denken over een ‘tweede leven’ voor 
het dorp. Uit vele ideeën werden plannen ontwikkeld 
voor Veenhuizen. Gebouwen werden gerestaureerd en 
geschikt gemaakt voor nieuwe activiteiten. Inmiddels 
is	er	een	flink	aantal	nieuwe	instellingen	en	beginnende	
ondernemingen, die op een eigentijdse wijze verder 
invulling willen geven aan het unieke karakter van 
Veenhuizen. Het werk is echter nog niet af.

De ambitie voor Veenhuizen is het realiseren van 
een duurzame ontwikkeling met behoud en groei 
van werkgelegenheid, vitalisering van het woon- en 
leefklimaat	en	ruimte	voor	toerisme	en	recreatie	waarbij	
cultureel erfgoed en natuur centraal staan.

Aantrekkingskracht 
Doordat Veenhuizen zo lang van de buitenwereld 
afgesloten is geweest, heeft het dorp een bijzondere 
aantrekkingskracht op toeristen en recreanten. 
Veenhuizen staat landelijk bekend als gevangenisdorp. 
Er hangt een geheimzinnige en mysterieuze sfeer om 
het dorp. De beslotenheid leidt tot nieuwsgierigheid 
bij bezoekers naar wat zich vroeger allemaal in dit dorp 
heeft afgespeeld. 

Op deze nieuwsgierigheid wordt door de diverse 
bezienswaardigheden in Veenhuizen ingespeeld. Ze 
zijn stuk voor stuk gevestigd zijn in monumentale justi-
tiële gebouwen, waar het toeristisch aanbod ook op is 
afgestemd. Vaak is er een link met het verleden of wordt 
er op andere wijze, bijvoorbeeld in de naamstelling, 
verwezen naar de bijzondere geschiedenis van 
Veenhuizen. 

Daarnaast ligt Veenhuizen in een prachtige omgeving, 
nabij het Fochteloërveen, een uniek en uitgestrekt 
hoogveengebied, maar ook omgeven door twee 
Nationale Parken: het Drents-Friese Wold en De 
Drentsche Aa.

Veenhuizen Boeit!

Consistoriehuisje voor restauratie

Consistoriehuisje na restauratie
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Erfgoed en identiteit 
Alle bebouwing in Veenhuizen heeft een relatie met 
het verleden als dwangkolonie en justitiële inrichting: 
de gestichten, de woningen voor het personeel en alle 
andere voorzieningen. Het erfgoed draagt dus niet alleen 
bij aan de identiteit, maar vormt juist de identiteit van 
Veenhuizen: Veenhuizen is levend erfgoed.

Elk gebouw in het dorp heeft zijn eigen verhaal. Van de 
bezienswaardigheden die echt inspelen op het verhaal 
achter een gebouw, is het voormalige Tweede Gesticht 
het meest in het oog springend. Ooit waren hier meer 
dan 10.000 mensen gelijktijdig gehuisvest, nu biedt het 
ruimte aan het Nationaal Gevangenismuseum met meer 
dan 100.000 bezoekers per jaar. 
Een	ander	voorbeeld	is	het	Maallustcomplex,	vroeger	
een	molen,	graandrogerij	en	–opslag,	op	12	april	jongst-
leden zijn hier een bierbrouwerij, kaasmakerij, outdoor-
bedrijf	en	winkel	annex	werkatelier	geopend	door	prof.	
mr. Pieter van Vollenhoven. De voormalige apotheek en 
de woningen van de dokter en de apotheker vormen 
nu, samen met het keukengebouw en het hospitaal, 
Hotel Bitter & Zoet en de Gezondheidsacademie.  In de 
slaapzaal van de voormalige katoenspinnerij zijn erfgoed-
logementen gevestigd. In de Tuinen van Weldadigheid 
worden nu oude groenterassen geteeld. 
Het Verenigingsgebouw is in gebruik als café, theater 
en restaurant, maar bood vroeger onderdak aan de 
bibliotheek, en de lokale verenigingen en clubs voor het 
personeel van de inrichtingen. Door Justitie werden er 
van overheidswege toneelvoorstellingen en muziekuit-
voeringen georganiseerd

Deze bezienswaardigheden spelen allemaal in op de 
geschiedenis van het pand waarin ze gevestigd zijn. 

Daarnaast zijn er nog veel toeristisch-recreatieve voorzie-
ningen, zoals galeries en overnachtingsmogelijkheden, 
die op hun eigen wijze passen binnen het karakter van 
Veenhuizen en de gebouwen waarin ze gevestigd zijn.

Het erfgoed in Veenhuizen draagt dus in belangrijke 
mate bij aan de identiteit van Veenhuizen, maar ook van 
de omgeving. Door veel gebouwen een toeristisch-re-
creatieve functie te geven, is Veenhuizen uitgegroeid tot 
een belangrijke toeristische (dag)attractie in het noorden 
van het land.
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Beleefbaar karakter
Door het grote aantal monumentale gebouwen is 
het oorspronkelijke karakter van Veenhuizen zeer 
goed	beleefbaar.	Dit	begint	al	bij	het	binnenrijden	van	
Veenhuizen, door het zicht op de voormalige person-
eelswoningen met de karakteristieke gevelteksten 
als “Orde en Tucht”, “Arbeid is Zegen” en “Kennis is 
Macht”.	Dit	schetst	direct	een	beeld	van	de	strakke	hand	
die vroeger over Veenhuizen regeerde. 

Inmiddels is een groot aantal panden gerestaureerd. 
Door zorgvuldige restauratie blijft het historische 
karakter bewaard. En door een aantal gebouwen een 
toeristische bestemming te geven, wordt de bijzondere 
geschiedenis	van	de	voormalige	strafkolonie	beleefbaar	
voor bezoekers.

Vanaf de centrale parkeerplaats heeft de bezoeker 
veel mogelijkheden om Veenhuizen te ontdekken. 
Allereerst kan informatie ingewonnen worden in het 
Informatiecentrum Veenhuizen, in het oude Slachthuis. 
Vervolgens	kan	men	te	voet	of	per	fiets	via	de	uitgezette	
routes, beschreven routes of onder leiding van een gids 
langs de unieke architectuur van het dorp en door de 
omgeving. 

Een andere component van betekenis is cultuur. Cultuur 
wordt gezien als een belangrijk middel om de geschie-
denis van Veenhuizen ook op andere wijze te tonen. 
Hiervoor wordt jaarlijks een cultureel evenementenpro-
gramma opgezet.

Veenhuizen Boeit!
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Erfgoed als katalysator
De bijzondere geschiedenis van Veenhuizen nodigt uit 
om dit te benutten. Zoals in de voorgaande paragrafen 
aangeven, wordt dit veelvuldig gedaan. Het Ontwikke-
lingsbureau Veenhuizen (OBV) is in het leven geroepen 
om voor de oude panden nieuwe bestemmingen te 
ontwikkelen. Het OBV dient als informatiepunt voor initi-
atiefnemers en stimuleert en ontwikkelt projecten. In 
overleg met de Rijksgebouwendienst worden de panden 
zorgvuldig gerestaureerd, waarna er mogelijkheden zijn 
voor een passende invulling.

De combinatie van restauratie en goede duurzame 
invulling van de gebouwen is hèt succes van Veenhuizen.

In	2009	is	Veenhuizen	aangemeld	als	potentieel	
Werelderfgoed	bij	UNESCO.	Begin	april	2011	is	bekend	
geworden	dat	de	kolonies	van	de	Maatschappij	van	
Weldadigheid: Veenhuizen, Frederiksoord en Wilhel-
minaoord op de Voorlopige Nederlandse Lijst Werel-
derfgoed zijn geplaatst. 

Het erfgoed fungeert dus in sterke mate als kataly-
sator voor de verdere, duurzame ontwikkeling van 
Veenhuizen.	Een	erkenning	als	Werelderfgoed	in	2018	
zou de kroon op dit werk betekenen.



14Veenhuizen boeit! Dossier EDEN Award 2011: Herbestemming Lokaal Erfgoed

Veenhuizen in de omgeving
Veenhuizen is een klein dorp in de gemeente 
Noordenveld in Drenthe. De oppervlakte van het 
dorp is ongeveer 3000 hectare. Hiervan is circa 1700 
hectare in gebruik als landbouwgrond, ongeveer 1000 
hectare is bos en de bebouwde kom is circa 300 hectare 
groot. Veenhuizen is vooral bekend als attractie voor 
dagbezoek, hoewel er ook diverse overnachtingsmo-
gelijkheden zijn. In de omgeving kan prachtig worden 
gewandeld	en	gefietst.

Veenhuizen ligt centraal tussen de grotere toeristenge-
bieden van Drenthe en Zuidoost-Fryslân, in de driehoek 
Assen-Drachten-Groningen. Vroeger was het dorp slecht 
bereikbaar, alleen te voet of per trekschuit. Tegen-
woordig is Veenhuizen over de weg goed bereikbaar. 
De Hoofdweg in Veenhuizen is tevens de doorgaande 
provinciale weg (N919) tussen Assen/Kloosterveen en 
Oosterwolde. Per openbaar vervoer is Veenhuizen vanaf 
Assen goed bereikbaar; de reistijd is korter dan een half 
uur. Vanaf Drachten gaat een rechtstreekse verbinding, 
de reistijd is ruim een half uur.

Veenhuizen en omgeving wordt gekenmerkt door rust 
en ruimte. Er is veel landbouwgrond en natuur in en 
rondom Veenhuizen. Direct grenzend aan Veenhuizen ligt 
het natuurgebied Fochteloërveen. Dit veengebied is het 
grootste hoogveengebied in Nederland. Er komen veel 
bijzondere plantensoorten en vogelsoorten voor, zoals 
de kraanvogel.

De bosgebieden in Veenhuizen zijn eigendom van 
Justitie, maar wordt beheerd door Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten. De bossen zijn voor een deel nog 
niet toegankelijk voor bezoekers.

A28

A7

N381

Assen 

Groningen 

Drachten 

Veenhuizen

Roden

Norg

Oosterwolde 

Beilen 

Leek
Eelde

Vries

Appelscha 

N919

Peize

Een

Veenhuizen Boeit!

Veenhuizen in de omgeving
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Er liggen plannen van Staatsbosbeheer om meer 
bosgebied open te stellen. 
Ten noordoosten van Veenhuizen ligt het beekdalland-
schap van de Slokkert en het Grote Diep. Het beekdal is 
een waardevol weidevogel- en moerasvogelgebied. Het 
grootste deel van de graslanden bestaat uit voedsel-
rijke soortenarme vegetaties. De Slokkert is een tevens 
bijzonder natuurgebied vanwege het meanderende 
karakter van de beek evenals het verderop gelegen 
Lieversche Diep bij Roden.

Bij Roden ligt tevens het botanisch rijk gebied de 
Hazematen	en	het	waardevolle	landgoed	Mensinge.	In	
de omgeving van Norg liggen uitgestrekte bossen (o.a. 
Norgerholt en Tonckensbosch). Noemenswaardig zijn de 
Norger Petgaten, welke zijn ontstaan aan het einde van 
de laatste ijstijd. 

Andere belangrijke trekpleisters in de omgeving van 
Veenhuizen zijn de bosrijke gebieden van Roden en 
Norg en het Drents-Friese Wold. Op het gebied van 
dagrecreatie zijn grote trekpleisters het Drents museum, 
TT-circuit, het Verkeerspark, Speelstad Oranje, Nienoord 
en Duinenzathe. Ook plaatsen als Assen, Appelscha, 
Roden en Groningen liggen nabij.

In Veenhuizen kan men overnachten in Hotel Bitter & 
Zoet, de vakantiewoningen op het binnenterrein van 
het Gevangenismuseum, in de consistoriewoning en het 
limiethuisje of de erfgoedlogementen Oud Bergveen 
in de voormalige katoenspinnerij. Door ligging tussen 
grotere toeristengebieden zijn er ook diverse campings, 
hotels, B&B’s en pensions in de omgeving. Vanuit deze 
accommodaties is Veenhuizen snel te bereiken voor een 
bezoek.
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In Veenhuizen wordt op meerder manieren ingezet op 
een duurzame ontwikkeling. Door zorgvuldige restau-
ratie en een duurzaam karakter van de ontwikkelingen 
blijft het historische karakter bewaard. 

Bij de herbestemming van gebouwen wordt gestreefd 
naar een duurzame invulling, zowel economisch 
als sociaal-cultureel, passend bij het karakter van 
Veenhuizen. 

De wijze waarop Veenhuizen omgaat met duurzaamheid 
kan worden verteld aan de hand van de 3 P’s: People, 
Planet	en	Profit.	We	voegen	daar	nog	een	vierde	P	aan	
toe: Pleasure. Duurzaamheid mag tenslotte ook leuk 
zijn. De Pleasure-P staat voor het beleven van plezier aan 
verantwoorde vormen van toerisme, recreatie en leisure. 
Duurzaamheid moet het leven Gezelliger, Gezonder, 
Goedkoper en Leuker maken. De Pleasure-P staat voor 
het inspireren en verleiden van de consument/toerist.
 

People
Er zijn diverse voorbeelden te geven van sociaal-culturele 
duurzaamheid	in	Veenhuizen.	Met	name	op	het	gebied	
van zorg zijn er verschillende initiatieven. Zorg past qua 
thema uitstekend bij de geschiedenis van Veenhuizen.

Het Outsider Art House is een bijzonder initiatief op 
het gebied van kunst en cultuur, dat is opgezet als 
een re-integratie- en leer-werk project voor langdurig 
werklozen. Zij verrichten diverse werkzaamheden in 
het Outsider Art House. Het Outsider Art House toont 
exposities	van	zowel	schilder-	als	beeldende	kunst.	Naast	
kunst heeft het Outsider Art House een terras, worden er 
fietsen	verhuurd	en	bezoekers	van	Veenhuizen	kunnen	
hier hun gemaakte foto’s direct af laten drukken.

Hotel Bitter en Zoet is een mooi voorbeeld van de 
combinatie vakantie en zorg. Het is een hotel met 
diverse kamers die ook geschikt zijn voor minder-
validen. Voor persoonlijke of verpleegkundige zorg 
wordt samengewerkt met een thuiszorgorganisatie. 
De wellness van het hotel is ook toegankelijk als men 
niet blijft overnachten. Het hotel herbergt tevens de 
gezondheidsacademie, waar cursussen, trainingen en 
workshops gegeven worden op het gebied van geeste-
lijke gezondheid en welzijn.

Bij de Tuinen van Weldadigheid wordt de mogelijkheid 
tot dagbesteding geboden aan mensen met een zorgbe-
hoefte.

2Duurzaam Veenhuizen
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Samenwerking wordt in Veenhuizen als basisvoorwaarde 
gezien om de omslag van besloten gemeenschap naar 
een open en toegankelijk dorp voor iedereen tot een 
succes te maken. Zonder overleg en samenwerking is het 
niet mogelijk om Veenhuizen een nieuwe toekomstbe-nieuwe toekomstbe-
stendige invulling te geven. 

Daarom	treffen	de	gemeente	Noordenveld,	stichting	
Bewonersbelangen Veenhuizen, Rijksgebouwendienst, 
stichting Veenhuizen Cultuur&Toerisme en de Welzijns-
instelling, onder leiding van het Ontwikkelingsbureau 
Veenhuizen, elkaar regelmatig voor het bespreken van de 
gewenste ontwikkelingen in Veenhuizen.
Daarnaast wordt veel samengewerkt en afgestemd met 
andere partijen, zoals de provincie Drenthe, maar ook 
met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Water-
schap Noorderzijlvest LTO, RON (Recreatie Ondernemers 
Noordenveld) en het Recreatieschap Drenthe. 

Het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen speelt hier een 
belangrijke intermediërende rol in, doordat het bureau 
zich inzet voor het aantrekken van passende en kansrijke 
bestemmingen voor het culturele erfgoed. Dit kan alleen 
in goed overleg met de diverse partijen.

Dit wordt mede ingegeven door de wens werkgele-
genheid in het dorp te behouden en nieuwe werkgele-
genheid te creëren, doordat een deel van de werkgele-
genheid is weggevallen door de afname van activiteiten 
van justitie.

Planet
In Veenhuizen wordt niet alleen rekening gehouden 
met een duurzame ontwikkeling van het dorp voor de 
bewoners en bezoekers, maar is ook veel aandacht voor 
de ecologische duurzaamheid.

De meeste bezienswaardigheden van Veenhuizen 
liggen op loopafstand van elkaar. Bezoekers kunnen 
parkeren op de centrale parkeerplaats, waarna men 
te voet Veenhuizen kan verkennen. Hiermee wordt 
het autoverkeer in het dorp tot een minimum beperkt. 
De	nadruk	ligt	op	wandelen	en	fietsen	om	het	dorp	en	
de omgeving te ontdekken. Voor wie niet wil lopen of 
fietsen	is	er	de	paardentram	of	de	boevenbus.

De Tuinen van Weldadigheid is een bedrijf dat zich 
richt op het telen van oude planten en gewassen, op 
biologische	wijze.	Men	kan	hier	een	boomgaard	met	
oude rassen, een kleinfruitdoolhof, een haagbeuk-
doolhof, maar ook kruiden-, bloemen- en groentetuinen 
bezoeken.

Duurzaam Veenhuizen
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Hier vindt men veel streekproducten. Ook Hotel Bitter 
& Zoet maakt in het restaurant veel gebruik van biolo-
gische streekproducten.

Bij de restauratie van de monumenten is veel aandacht 
voor een duurzame werkwijze, maar ook voor de 
inrichting van de gebouwen op een manier die zo min 
mogelijk schade toebrengt aan mens en natuur.

Veenhuizen is nauw verbonden met het Fochteloërveen. 

De kolonie werd niet voor niets in dit onherbergzame 
veengebied gesticht, ver van de bewoonde wereld. De 
‘verpleegden’ werden weer op het rechte pad gebracht 
door het in cultuur brengen van de ‘woeste grond.’ 
Hierdoor is er een sterk contrast tussen het in recht 
blokken verdeelde kolonielandschap en het natuur-
lijke	veen.	In	de	Natuurvisie	Fochteloërveen	2009-2029	
van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer wordt 
verwoord hoe het Fochteloërveen duurzaam kan voort-
bestaan.	Het	Fochteloërveen	is	Natura	2000-gebied,	met	
name vanwege de aanwezigheid van kraanvogels en het 
levend hoogveen.
 
Het Dutch Crane Resort is een project van Natuurmo-
numenten en Staatsbosbeheer om de hoeveelheid 
actief (groeiend) hoogveen en natte heide te vergroten. 
Hiermee wordt het natuurgebied nog aantrekkelijker 
voor kraanvogels. 

Waterschap Noorderzijlvest en Staatsbosbeheer werken 
momenteel aan het duurzaam herstel van de sluizen 
in de Kolonievaart. Ze worden in de oorspronkelijke 
staat hersteld. Het is onderdeel van een groter project 
(Kolonie in Beeld) om een duidelijke toegangspoort voor 
Veenhuizen te creëren. Hiervoor wordt de provinciale 
weg ook aangepakt. 
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Profit
Duurzaamheid richt zich niet alleen op mens en natuur, 
maar ook op de toekomst. Duurzame ontwikkeling 
in de zin van toekomstbestendigheid, economische 
duurzaamheid.

Door de monumenten in Veenhuizen te restaureren, 
blijft het erfgoed bewaard voor latere generaties. Naast 
het behouden van de gebouwen zelf, wordt er ook sterk 
ingezet op herbestemmingen die kansrijk en toekomst-
bestendig zijn. Het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen 
heeft hier een belangrijke bemiddelingsrol in. 

De nieuwe bedrijvigheid in Veenhuizen is passend bij het 
karakter van het dorp en heeft zoals in de voorgaande 
paragrafen beschreven oog voor de ecologische en 
sociaal-culturele duurzaamheid. Het behouden van 
het unieke karakter van Veenhuizen staat voorop in de 
herontwikkeling van het dorp en de gebouwen. Dat 
betekent ook dat de bedrijvigheid een zekere mate van 
toekomstbestendigheid moet hebben. Op deze wijze 
wordt gegarandeerd dat het bijzondere erfgoed van 
Veenhuizen	bewaard	en	beleefbaar	blijft.

Pleasure
Alles bij elkaar genomen moet een bezoek aan 
Veenhuizen vooral een bijzondere ervaring maken. 
Hier wordt door de bezienswaardigheden goed op 
ingespeeld,	door	het	aanbieden	van	extra	activiteiten.	
Ook hierbij is aandacht voor duurzaamheid. Veenhuizen 
profileert	zich	ook	met	duurzame	recreatie.

Duurzaam Veenhuizen
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De bezoeker wordt allereerst uitgenodigd om de auto 
te laten staan en vooral op andere, meer duurzame 
wijze Veenhuizen te ontdekken. Er wordt vooral ingezet 
op	wandelen	en	fietsen.	Ook	elektrisch	fietsen	is	goed	
mogelijk, door de aanwezigheid van oplaadpunten.

Om het verhaal van Veenhuizen nog meer tot leven 
te brengen, is er een jaarlijks cultureel programma. Er 
worden diverse duurzame activiteiten georganiseerd, 
zoals de seizoensmarkten. Op de culinaire seizoensmarkt 
zijn aanbieders van lokale en biologische producten 
te vinden zijn, maar worden ook diverse culinaire 
workshops georganiseerd. 

Tijdens de landlopersdagen kunnen bezoekers zelf 
ervaren hoe het leven in Veenhuizen vroeger was. 
De bajesdagen geven een kijkje in het leven van een 
gevangene.

In Veenhuizen zijn diverse oude ambachten nieuw leven 
ingeblazen. Bezoekers van Veenhuizen kunnen naar de 
Bierbrouwerij, een edelsmederij, het Glasmuseum en een 
atelier waar onder andere meubels worden gemaakt. Zo 
kan de bezoeker kennismaken met oude en duurzame 
technieken.
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De keuken van Hotel Bitter & Zoet wordt ook gebruikt 
voor het geven van workshops op het gebied van 
gezonde voeding en gezond leven.

Een bezoek aan Veenhuizen kan perfect gecombineerd 
worden	met	een	wandeling	of	fietstocht	door	het	
bijzondere Fochteloërveen. In dit natuurgebied staat 
duurzame	ontwikkeling	en	beleefbaarheid	voorop.	
Staatsbosbeheer	organiseert	ook	diverse	excursies	door	
de bossen rondom Veenhuizen.

Duurzaam Veenhuizen
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Veenhuizen Werelderfgoed?
Veenhuizen	is	in	april	2011	(samen	met	de	andere	kolonies	
Wilhelminaoord	en	Frederiksoord	van	de	Maatschappij	
van Weldadigheid) op de Voorlopige Nederlandse Lijst 
Werelderfgoed geplaatst. Wie weet mag Veenhuizen 
over enkele jaren de titel UNESCO Werelderfgoed 
dragen. Dit zou de ultieme bekroning op alle inspan-
ningen zijn om het dorp een nieuwe bestemming te 
geven.

Om	met	de	woorden	van	Gedeputeerde	Rein	Munniksma	
te spreken: ‘Veenhuizen is een unieke combinatie van 
een groot aantal gebouwen met één centrale uitstraling 
te midden van landschappen die er ook mogen wezen. 
Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze verdienen een 
blijvende bescherming vanwege hun universele waarde 
en onvervangbaarheid. De architectuur, de rechtlijnigheid 
van het landschap en de gevangenis vertellen, alleen al 
doordat ze nog in hun volle omvang aanwezig zijn, een 
compleet en fascinerend verhaal. Want dat is wat dit 
dorp werkelijk uniek maakt, de verbinding tussen een 
bijzonder stuk sociale geschiedenis van de Randstad en het 
Drentse platteland dat handen en voeten gekregen heeft 
in Veenhuizen. Veenhuizen verdient het om te worden 
beschermd, goed te worden beheerd en als wij dat willen, 
het behoud ervan te stimuleren.’
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In de 19e eeuw stond Veenhuizen symbool voor vernieu-
wende en innovatieve concepten. Voor die uitdaging 
staat Veenhuizen nu, twee eeuwen later, weer. Nog 
steeds ligt de focus op inventiviteit, inzet, creativiteit en 
samenwerking. 

Veenhuizen is als geheel een goed voorbeeld van een 
innovatieve manier waarop lokaal erfgoed wordt herbe-
stemd en hoe hiervoor wordt samengewerkt. Er wordt 
goed afgestemd tussen partijen over de invulling van 
gebouwen. Juist de wijze waarop nieuwe bestemmingen 
voor de oude gebouwen gevonden wordt, is innovatief 
te noemen. Er is een duidelijke visie (Werken aan de 
toekomst van Veenhuizen) over hoe Veenhuizen zich 
kan ontwikkelen. Veenhuizen heeft veel potentie om er 
nieuwe concepten te ontwikkelen voor hedendaagse 
maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen 
van bedrijvigheid. Deze potentie wil het dorp optimaal 
benutten.

Innovatie is ook een must door een aantal factoren 
waar Veenhuizen mee te maken heeft: de ligging in een 
regio waar minder wordt geïnvesteerd en minder geld 
‘gemaakt’ wordt dan elders in Nederland, maar ook de 
fysieke beperkingen van de gebouwen. Creativiteit en 
innovatie zijn nodig om deze zwaktes om te buigen in 
kansen.

Er zijn reeds verschillende innovatieve voorzieningen 
in Veenhuizen. We noemen Hotel Bitter en Zoet die op 
innovatieve wijze toerisme en zorg integreert en het 
Outsider Art House dat zich richt op het combineren van 
kunst, cultuur en reïntegratie van langdurig werklozen.
Om	een	extra	‘touch’	te	geven	aan	de	beleving	van	
Veenhuizen, wordt sterk ingezet op belevingsarrange-
menten en –routes. Hiervoor wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van duurzame en moderne communica-
tiemiddelen, zoals augmented reality.

Het project wat Veenhuizen met het prijzengeld van de 
EDEN Award wil realiseren haakt ook aan op innovatieve 
ontwikkelingen. Een beschrijving van het project staat in 
het volgende hoofdstuk.

3Innovatief Veenhuizen



26Veenhuizen boeit! Dossier EDEN Award 2011: Herbestemming Lokaal Erfgoed



27

Met	het	prijzengeld	van	de	EDEN	Award	willen	wij	de	
verhalen en anekdotes, het immateriële erfgoed van 
Veenhuizen,	beter	beleefbaar	maken.	Hierbij	maken	we	
gebruik van moderne duurzame technieken.

Het project bestaat uit een aantal fasen:
De eerste fase richt zich op het ontwikkelen van een 
wandelavontuur over het vierde gesticht. Naast de drie 
bekende gestichten, werd er in de volksmond gesproken 
over het vierde gesticht. Dit gesticht is geen gebouw, 
maar de naam van de begraafplaats: het rouwarchief van 
de	Maatschappij	van	Weldadigheid.	Er	liggen	duizenden	
naamloos begraven en zij vormen een bron van veel intri-
gerende	en	spannende	verhalen.	Met	de	nodige	zorgvul-
digheid en piëteit willen we ook deze verhalen aan de 
bezoekers vertellen.

De verhalen kunnen straks al wandelend beluisterd 
worden. Ze wijzen de wandelaars op bijzondere plekken 
in Veenhuizen en maken van de geschiedenis van 
Veenhuizen een welhaast theatrale gebeurtenis.
Het wandelavontuur maken we met moderne media 
toegankelijk. De opkomst van bijvoorbeeld smartphones 
biedt hiervoor goede kansen. Door onder andere 
zogenoemde Apps voor de smartphones te ontwikkelen, 
kunnen de verhalen nog rijker en realistischer verteld 
worden. 

In deze eerste fase voeren we een aantal stappen uit, die 
ook voor de vervolgfasen van belang zijn:

opzetten proefproject; scriptontwikkeling; ►
aansluiten op nieuwe en bestaande technologie; ►
kiezen van geschikte verhalen en beelden; ►
implementeren van het systeem; ►
 evalueren van gebruikerservaringen en realisatie- en  ►
onderhoudskosten.

Vervolgens willen we in de tweede fase de wandel-
avonturen	die	in	2008	door	het	theatergezelschap	de	
PeerGroup ontwikkeld zijn, moderniseren. Het zijn 
verhalen voor zowel kinderen, jongeren als volwassen. 
Ook deze verhalen maken we toegankelijk met moderne 
media.

De derde fase van het project is het meest verstrekkend. 
We ontwikkelen een toeristische route, die alle 
vroegere	koloniën	van	de	Maatschappij	van	Welda-
digheid onderling moeten verbinden. Het gaat in eerste 
instantie om een route tussen de koloniën Veenhuizen, 
Frederiksoord, Wilhelminaoord en Ommerschans. Later 
willen we een verbinding met de koloniën in Wortel en 
Merksplas	in	België	realiseren.
Deze koloniën tezamen zijn volstrekt uniek in de wereld 
en kunnen worden gezien als een voorloper van de 
moderne verzorgingsstaat. De route tussen de koloniën 
zal langs cultuurhistorische plaatsen van betekenis 
voeren en de geschiedenis tonen van de armoedebe-
strijding en werkgelegenheidsprojecten uit de periode 
1818-1945. Dit laatste plan werken we gezamenlijk uit 
met vertegenwoordigers van de andere koloniën in 
Nederland en België.

Deze drie deelprojecten sluiten goed op elkaar aan 
om het kolonieverleden op een leuke, spannende en 
aansprekende manier te vertellen. Veenhuizen speelt 
hierin een belangrijke voortrekkersrol. 
 
Het in Veenhuizen te ontwikkelen concept moet straks 
toegepast kunnen worden voor het hele traject tussen 
de 5 koloniën, te beginnen met het eerste deel richting 
Frederiksoord.

4Project
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