1

NIEUWSBRIEF 2014
Veenhuizen: monument van de menselijke natuur

VEENHUIZEN BOEIT EN BINDT

2

3

Rijksvastgoed

2

Ambachtscluster

5

Winnie Sorgdrager

8

Design Deal Veenhuizen

10

Begeleiders van ISD

14

Robuust Eiken

16

Gevangenismuseum

19

OPENINGSINTERVIEW
Nieuwe voorzitter Bestuurscommissie
Veenhuizen Jaap Uijlenbroek, Directeurgeneraal van het Rijksvastgoedbedrijf,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Den Haag.

Rondleiding de Graduation Show 2014
bij DAE

Gedetineerden en studenten studeren
samen af

COLOFON
Uitgave
Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
Voor meer informatie
Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
Hoofdweg 120
9341 BL Veenhuizen
Tel nr 0592-388 999
Contactpersoon
Wim de Bruijn
Projectmanager
Tel nr 06 22908597
info@toekomst-veenhuizen.nl
Tekst
Marleen Lamain
Weister Klap Advies
Wehe-Den Hoorn
Vormgeving
Basisontwerp Adfo Movere
Layout, dtp Studio Hooghalen
Druk Koninklijke Van Gorcum
December 2014

Gebruik is de enige manier
om een pand duurzaam
in goede staat te houden.
Het Rijksvastgoedbedrijf ontstond
op 1 juli van dit jaar uit een fusie
van de Rijksgebouwendienst, het
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijksvastgoed en
de Dienst Vastgoed Defensie. Aan
het hoofd van de nieuwe organisatie
staat Directeur-generaal Jaap
Uijlenbroek. Hij volgde onlangs
Hans van der Vlist op als voorzitter,
en tevens als vertegenwoordiger van
de Rijksoverheid, in de Bestuurscommissie Veenhuizen. Wie is Jaap
Uijlenbroek en wat heeft hij met
Veenhuizen?
Om maar met die laatste vraag te
beginnen; kent u Veenhuizen al een
beetje?
‘Sinds mijn benoeming in de Bestuurscommissie ben ik er nu twee keer
geweest, de eerste keer was voor een
officiële rondleiding en de tweede keer
was een spontaan bezoek, op de terugweg van vakantie in Friesland. Ik ben me
intussen ook wat meer gaan verdiepen
in de geschiedenis van Veenhuizen. Ter
gelegenheid van het 200-jarig bestaan
van het Koninkrijk der Nederlanden is er
vorig jaar een prachtig boek verschenen.
Het heet ‘Een nieuwe staat’, en terwijl
ik daarin zat te lezen, realiseerde ik me
pas echt hoe representatief Veenhuizen
is voor de ontwikkelingen in onze samenleving sinds het begin van de 19e eeuw.’

Jaap Uijlenbroek
Uit de informatie die op het internet
over u te vinden is, komt u naar voren
als iemand met een technische achtergrond, klopt dat?
‘Tot op zekere hoogte, ja, mijn eerste
studie was HTS-informatica. Daarna
heb ik bestuurskunde gestudeerd aan de
Erasmus Universiteit en uiteindelijk ben ik
gepromoveerd in de technische bestuurskunde aan de TU Delft. Alles bij elkaar
is mijn achtergrond dus een combinatie
van exacte en sociale disciplines. Maar ik
hecht inderdaad wel aan de technische
vakken, vooral omdat ik ervan geleerd
heb hoe je goede probleemanalyses
kunt maken. En daar heb je in de meest
uiteenlopende situaties plezier van.’
Ook in Veenhuizen?
‘Zonder meer. In Veenhuizen zijn in de
afgelopen jaren prachtige resultaten bereikt, maar het blijft ingewikkeld om een
balans te vinden tussen leefbaarheid, de
economische draagkracht van de regio
en de enorme hoeveelheid vastgoed. Veel
daarvan is nog rijksbezit: grond, gebouwen en vooral heel veel monumenten.
Die monumenten hebben hun betekenis
gekregen door het gebruik dat er in het
verleden van werd gemaakt. Maar als
het gebruik stopt, gaat die betekenis
verloren en daarmee vaak, ook voor de
Rijksoverheid, het argument om het object in goede staat te houden. De vraag
is nu of en hoe je met nieuwe vormen van
gebruik zulke gebouwen en complexen
opnieuw sociaal-economisch betekenis
kunt geven, en daarmee bestaansrecht.
Het Maallust-complex is een prachtig
voorbeeld van hoe monumenten weer
een hele nieuwe rol kunnen krijgen in de
economische ontwikkeling.’
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Dat zou zonder de overheid niet gelukt zijn.
‘Klopt, Maallust is één van de objecten waar het
Rijk veel in heeft geïnvesteerd, en dat is goed te
zien. Het is één van de aansprekende resultaten die
mijn voorganger, Hans van der Vlist, heeft neergezet
en op die basis gaan we voortbouwen. Maar we zijn
nu wel in een andere fase gekomen en wij zullen niet
meer op dezelfde manier kunnen investeren als de
Rijksgebouwendienst destijds. Het Rijksvastgoedbedrijf is geen vastgoedbelegger en gebouwen die
we niet meer voor overheidstaken nodig hebben,
gaan dus in principe in de verkoop. Waar verkopen
niet lukt, zoals in Veenhuizen vaak voorkomt, of
maatschappelijk niet verantwoord is, is maatwerk
nodig. Dat zal hier bovendien recht moeten doen
aan de geschiedenis en aan het monumentale
karakter, zeker ook als je kijkt naar de ambitie om
Veenhuizen met de andere Koloniën van Weldadigheid
een plek te geven op de Werelderfgoedlijst van
Unesco.’

Samenwerking is het antwoord
Hoe moet dat dan, als het Rijk minder kan
investeren?
‘Ik besef dat we er nog een hele dobber aan gaan
krijgen om zo’n ontwikkeling in deze regio zelfdragend
te maken. We hebben als Rijksoverheid vanaf het
begin de waarde benadrukt van de regionale en lokale
betrokkenheid. Dat is zowel door de provincie als door
de gemeente in de afgelopen jaren goed ingevuld.
Provincie en gemeente zullen ook actief naar gebiedgebonden gebruikers moeten blijven zoeken. Dat het
Drentse Landschap nu twee panden heeft betrokken,
past heel goed in die strategie. Mijn uitgangspunt
blijft dat gebruik de enige manier is om panden
duurzaam in goede staat te houden. Gebiedgebonden
gebruikers maken dat mogelijk. We kunnen er alleen
samen een succes van maken, overheid, ondernemers
en lokaal betrokkenen. Alles staat of valt met mensen
die er energie in willen steken.’
Die kunnen misschien wel een steuntje in de
rug gebruiken…
‘In de Bestuurscommissie zitten we als gemeente,
provincie en Rijksoverheid samen aan tafel. Onder mijn
voorganger heeft die commissie al veel werk verzet
en daar gaan we zeker mee door. Voor nu lijkt het mij

vooral belangrijk dat we kansrijke initiatieven de ruimte geven en niet alleen
zeggen dat dingen niet kunnen. Zelfs al
valt alles onder de Monumentenwet,
dan betekent dat niet dat daardoor alles
wordt geblokkeerd. De Monumentenwet
biedt óók ruimte om dingen te doen.
En natuurlijk kan ook de gemeente in
dit opzicht veel bijdragen, omdat zij de
bestemming van objecten kan bepalen.
Daarnaast is het zaak om keuzes te
maken, focus aan te brengen. Het is de
vraag of je alles wat er nu is, wel kunt
behouden, en ook of je dat moet willen.
We voeren op dit ogenblik een analyse
uit waarbij we het vastgoed indelen in
drie categorieën: waardevol vastgoed
dat zonder meer in stand moet blijven,
vastgoed dat zich leent voor herontwikkeling en vastgoed dat in slechte staat
verkeert en dat maar weinig toegevoegde
waarde biedt. Als de analyse is afgerond,
kunnen we onze energie gerichter inzetten op de eerste twee categorieën.’
Denkt u dat het een idee zou kunnen
zijn om private projectontwikkelaars
en investeerders te betrekken bij de
verdere ontwikkeling van Veenhuizen?
‘Die gedachte is al vaker geopperd,
maar eerlijk gezegd is de belangstelling
vanuit dit soort partijen op dit moment
niet erg groot. Er zitten ook wel wat
extra haken en ogen aan. Zodra je bijvoorbeeld overweegt om de verantwoordelijkheid voor projectontwikkeling geheel
of gedeeltelijk uit handen te geven, zul
je randvoorwaarden willen stellen om
ongewenste ontwikkelingen te kunnen
weren. Tegelijkertijd weten we dat zulke
randvoorwaarden herontwikkeling juist
weer extra moeilijk kunnen maken. Dat
neemt niet weg dat ik open sta voor
het verkennen van nieuwe mogelijkheden, bij voorkeur via samenwerking
met de andere overheden, ondernemers,
maatschappelijke organisaties zoals het
Drentse Landschap, en lokale betrokkenen. Veenhuizen is uniek. Dan moet je
niet teveel in modellen willen denken.’

AMBACHTSCLUSTER

Samen sterker op het
Ambachtscluster
Aan de buitenkant lijkt de voormalige
timmerwinkel op het Ambachtscluster
sprekend op het huis van Hans en
Grietje. Dat was altijd al een beetje
zo, maar sinds Marjan en Ageeth van
der Spoel, Femmy Krol en Ronald
Doornenbal er met hun bedrijfjes
hun intrek hebben genomen, kan de
huiselijke uitstraling niemand meer
ontgaan. Hun bedrijfsformule staat op
een groot bord aan de weg:
3 ondernemers onder één dak… wat
een gemak!

Ondanks zijn vriendelijke uiterlijk
heeft het pand een uitgesproken
no nonsense-verleden. In de folder
van Ageeth en Marjan is te lezen
waarom het zo’n 150 jaar geleden als
timmermanswinkel annex schilderswerkplaats werd gebouwd op het
terrein van het Ambachtscluster De
Werf: ‘Arbeid hoorde bij (her)opvoeding
en straf. Het leren van een vak moest
leiden tot zelfredzame terugkeer in de
samenleving. Dagelijks werden daarom
de verpleegden en later de gestraften
van het gesticht afgemarcheerd
naar De Werf. Iedereen had er zijn
taak in smederij, timmerwerkplaats,
timmerwinkel, houtzagerij, houtloods,
scheepswerf, kuiperij, wagen- en
meubelmakerij.’
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Maar zoals zoveel monumentale complexen in Veenhuizen, verloor ook De
Werf in de loop van de tijd zijn functie.
Het terrein raakte in verval en pas in
2005 kwam de ommekeer, toen in
opdracht van de Rijksgebouwendienst
een ontwerp voor herinrichting werd
gemaakt. In de jaren daarna werden
de slechtste gebouwen gesloopt en
werden de smederij, de schilderswerkplaats en de timmerwerkplaatsen gerestaureerd. Ooit was het de bedoeling om
er een ‘erfgoedcentrum’ te vestigen,
maar het was uiteindelijk Deco-loge
Cadeaus dat er in april 2011 kwartiermaker werd.
‘Ageeth en ik hadden al lang de droom
om iets voor onszelf te beginnen,’
vertelt Marjan. ‘Ik woon in Veenhuizen,
maar ik had nooit aan dit pand gedacht
tot ik het via een collega bijna in de
schoot geworpen kreeg. Ik was alleen
geïnteresseerd in de portiersloge, om
daar wat te kunnen knutselen. Toen bleek
dat de schuur ernaast ook vrij kwam,
heb ik met Ageeth overlegd en hebben
we samen besloten om de knoop maar
door te hakken. We zijn min of
meer op goed geluk gestart met
wat zelf gemaakte paascreaties
en zeepkettingen en overgebleven
woondecoraties van een braderie.
En niet te geloven: zodra de deur
openging, waren er ook meteen
klanten’. De zaken gingen zelfs zo
goed, dat de ruimte al gauw te
klein werd en er een binnenmuur
moest worden doorgebroken om
de winkel uit te breiden.
In 2013 vestigde Femmy Krol
zich in het complex met haar bedrijf ‘eFKa schildert opsmuk’. Ze
maakt vooral levensloopschilderijen: schilderstukken op bestelling,
waarop memorabele momenten
uit iemands leven worden afgebeeld. Het zijn geliefde cadeaus bij
jubilea of verjaardagen.
Femmy Krol

Deco-loge Cadeaus
Ronald Doornenbal
Ronald Doornenbal nam op dezelfde dag
als Femmy zijn intrek met Proper en Rein
(zelf ontwikkelde zepen, bijzondere zeepmerken, en speciaal voor heren, een scheercollectie, sokken en ondergoed en interieurartikelen op basis van duurzame grondstoffen onder de naam Hållbara). Daarvoor
moest opnieuw een stuk binnenmuur wijken,
want, leggen ze uit: ‘om het concept van
drie ondernemers onder hetzelfde dak goed
in te vullen, is het heel belangrijk dat klanten
in één keer, dus binnendoor, van de een
naar de ander kunnen lopen’.
De omzet moet komen van de volgens
eigen schatting 40.000 bezoekers die het
dorp Veenhuizen jaarlijks aandoen. Voor
alle duidelijkheid: dat is niet hetzelfde
publiek dat naar het Gevangenismuseum
gaat. Het museum is een attractie waarmee je je dag wel kunt vullen, en veel
mensen hebben daarna geen zin of tijd
meer om nog in het dorp te gaan kijken.
De ondernemers van het Ambachtscluster
moeten het daarom voor een groot deel
hebben van fietsers, wandelaars en
bezoekers van zelf georganiseerde
evenementen. Met de koffiehoek en het
terras bij Deco-loge Cadeaus wordt daar
sinds kort op ingespeeld. De indeling van
het pand moest er opnieuw voor worden
aangepast, maar het was de investering
waard; de extra aanloop en de bijbehorende
inkomsten zouden zelfs wel eens
doorslaggevend kunnen worden bij de
keuze tussen een hobbymatige of een
professionele bedrijfsopzet.

‘Tot nu toe zijn de meeste activiteiten in
Veenhuizen erg seizoengebonden’, zegt
Marjan. ‘In oktober begint hier de winterslaap en die duurt tot Pasen.’ Het is de
reden dat zij zelf nog altijd 36 uur per
week werkt bij het facilitair bedrijf van
Justitie. Voor Ronald geldt iets dergelijks: hij heeft nog een (vrijwel) volledige
baan als bedrijfsleider bij een kledingzaak. Femmy, die in 2011 startte in de
molen van Veenhuizen, werkt inmiddels
full time als zelfstandig ondernemer.
‘Op Maallust gaat ook alles in oktober
dicht’, vertelt ze. ‘De brouwerij ontvangt
’s winters wel groepen, maar dat gaat
dan achter gesloten deuren. Dat maakte
het er voor mij en voor mijn bezoekers
niet gezelliger op, en ik ben dus echt
heel gelukkig met mijn prachtige nieuwe
atelier op het Ambachtscluster. Dit is
een fantastische plek en onze producten
en diensten sluiten goed bij elkaar aan.
En bovendien: we snappen elkaar, dus
samen staan we sterk.’
Atelier Femmy Krol interieur

Hebben ze, behalve ruimere openingstijden
in het winterseizoen, nog meer ideeën waarmee het ondernemersklimaat van Veenhuizen
aantrekkelijker gemaakt zou kunnen worden?
Niet speciaal, zo blijkt: ‘elke ondernemer zal
vooral zelf moeten zoeken naar gaten in de
markt die nog niet door anderen zijn ontdekt.’
De verse, zelfgebakken Drentse wafels van
Ageeth en Marjan zijn daarvan een voorbeeld: ‘dat had nog niemand, dus daarmee
kunnen we ons onderscheiden zonder dat we
onze collega-horecaondernemers in de weg
zitten.’ Ook het inrichten van een stempelpost
bij de Fietsvierdaagse, het inspelen op het
Drenthepad en het (mee-)organiseren van
een Kerstmarkt passen in die lijn. ‘De ideeën
sproeien hier in het rond’, stellen ze tevreden
vast. ‘En verder is het gewoon hard werken.
Maar daar heeft nog nooit iemand iets van
gekregen.’

www.femmykrol.nl; www.deco-loge.nl;
www.properenrein.nl; www.hallbara.com
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INTERVIEW

De verhalen van Veenhuizen maken dat
je onze huidige maatschappij in een
ander perspectief gaat zien.’

Winnie Sorgdrager, lid van de Raad
van State en lid van de Raad van
Aanbeveling van het Pauperspektakel.

‘Met enthousiasme kun
je zaken in beweging
brengen’.
Winnie Sorgdrager
Schrijfster Suzanna Jansen en theatermaker Tom de Ket bedachten samen
het Pauperspektakel: een serie op
Suzanna Jansens ‘Het Pauperparadijs’
gebaseerde theatervoorstellingen in
de open lucht. Het was de bedoeling
om het Pauperspektakel in juli en
augustus 2015 een aantal keren op
te voeren op de binnenplaats van het
Gevangenismuseum. Onder meer in
verband met de complexe vergunningverlening is inmiddels besloten om dat
uit te stellen tot de zomer van 2016.
Voormalig Minister van Justitie Winnie
Sorgdrager is lid van het Comité van
Aanbeveling van het Pauperspektakel.
Het is niet voor het eerst dat zij zich
inzet voor Veenhuizen.
Als minister was ze van 1994 tot 1998
verantwoordelijk voor de gevangenissen
in Veenhuizen. Het dorp en de oude
justitiecomplexen vielen toen al geruime
tijd niet meer onder het departement en
de leegstaande gebouwen verkeerden
deels in vervallen staat. ‘“Wat moeten
we met Veenhuizen?” was in die tijd een
vraag die op het Ministerie regelmatig
werd gesteld’, herinnert zij zich. ‘Toen
het idee ontstond om er een nationaal
gevangenismuseum te vestigen, waren
we daar enthousiast over en hebben we
onze steun toegezegd.’
Na haar ministerschap werd Sorgdrager
uitgenodigd om lid te worden van het
Comité van Aanbeveling van het museum.
‘Burgemeester Van der Laan heeft me
dat gevraagd omdat hij mijn enthousias-

me over de plannen wel kende. Wat later
zijn we er een keer met de hele familie
geweest, als excursie tijdens een reünie.
We kregen een uitgebreide rondleiding
en dat was erg indrukwekkend. Sindsdien
heeft Veenhuizen een warm plekje bij mij
en bij mijn gezin. Onze kinderen zijn nu
volwassen, maar het staat ze nog altijd
helder voor de geest hoe het voelt als de
gevangenisdeur achter je in het slot valt.’
En toen verscheen, in 2008, het Pauperparadijs. ‘Ik vond het meteen een geweldig boek: indrukwekkend, eerlijk,
ontroerend, tot nadenken stemmend.
Over het verzoek van Suzanna Jansen
om te helpen om het Pauperspektakel
te realiseren, hoefde ik dus niet erg lang
na te denken.’ Sorgdrager hoopt dat het
verhaal van Veenhuizen via het Pauperspektakel nog meer mensen zal bereiken
dan via het boek al is gebeurd. ‘Het is
een fascinerend stuk van onze geschiedenis. De 19e eeuw was in een aantal
opzichten een ongelooflijk sombere
periode, zeker in wat we nu de Randstad
noemen, met veel armoede, alcoholisme,
primitieve woonomstandigheden, slechte
hygiëne. Hardwerkende en degelijke
mensen konden door domme pech aan
de zelfkant van de samenleving belanden,
door ziekte in het gezin bijvoorbeeld, en
dan was het vrijwel onmogelijk om daar
weer uit te komen. Die situatie is voor
Nederland gelukkig verleden tijd, maar
het is goed dat zoveel mogelijk mensen
beseffen hoe het was – en dat nog
maar een paar generaties geleden.

In de loop van de tijd is er ook binnen
Veenhuizen het nodige veranderd. Zo
verschoof al in de 19e eeuw het accent
van werk naar straf. Toch is “werk” in
Veenhuizen nooit helemaal uit beeld
geraakt en bezit Justitie er tot op de
dag van vandaag werkplaatsen. Op dit
moment wordt er nagedacht over, en
op bescheiden schaal geëxperimenteerd met, nieuwe werkvormen waarmee gevangenen aan het einde van hun
straf hun kansen op een succesvolle
re-integratie kunnen vergroten. Daarbij
wordt ook gebruik gemaakt van locaties in oud-Veenhuizen, dus buiten de
feitelijke gevangenis. Voorbeelden zijn
de activiteiten in The White Building
(zie elders in deze Nieuwsbrief) en het
gezamenlijke afstuderen van studente
Anne Pabon en gedetineerde Ricardo:
met de LasTig-fiets voltooide de eerste
haar opleiding aan de Eindhovense
Design Academy en haalde de tweede
zijn diploma TIG lassen. Wat vindt
Sorgdrager van deze initiatieven?
‘In jeugdinrichtingen kennen we het
“penitentiair programma”, wat inhoudt
dat gedetineerden een half jaar lang
via scholing en een beperkte mate van
vrijheid op hun terugkeer in de maatschappij worden voorbereid. Dat werkt
daar goed en het lijkt me dat zo’n soort
methode, maar dan voor volwassenen,
ook wel in Veenhuizen zou passen.’ Het
is wel zaak dat men zich realiseert dat
de gedetineerdenpopulatie de laatste
decennia veranderd is. ‘Drugsproblematiek en psychische schade komen in
verhouding veel vaker voor dan vroeger.
Beide kunnen een enorme impact op
mensen hebben, en daarmee op de resultaten die je met hen kunt bereiken’,
zegt ze. ‘Ik zou bij een experiment niet
meteen met de moeilijkste groep beginnen. Verder zul je in deze tijd van bezuiniging meer dan ooit moeten kunnen
aantonen dat je rationeel bezig bent.

2016

Het effect moet voor iedereen duidelijk
zijn en de rekensom moet kloppen: wat
ik hier uitgeef, wordt elders bespaard.’
Tenslotte kan ook enige vasthoudendheid handig zijn. Zelf was ze tijdens
haar ministerschap, medio jaren ’90,
initiator van een aantal proefprojecten
onder de noemer “Justitie in de buurt”.
Daarvoor werden locaties ingericht
waar de politie aanwezig was, een
officier van justitie en ook zo nu en dan
mensen van de reclassering of van de
Raad voor de Kinderbescherming. Het
was de bedoeling om kleinere delicten
die in de wijk waren gepleegd, ter plaatse
en snel af te doen, zodat iedereen
kon zien dat er werd opgetreden. ‘Het
Openbaar Ministerie was niet meteen
overal enthousiast, maar op een aantal
locaties werkte het heel goed. Helaas
was de subsidiëring door mijn opvolger
al afgeschaft voordat het project echt
voet aan de grond kon krijgen. Maar
een kleine tien jaar later werd het
idee onder Minister Hirsch Ballin als
“veiligheidshuis” nieuw leven ingeblazen
en nu is het gemeengoed’, vertelt ze.
‘Misschien waren we er te vroeg mee,
maar ik denk dat we in onze tijd toch
wel een basis hebben gelegd. Dus als je
kunt aantonen dat je een goed concept
hebt, zou mijn advies zijn om er voor te
gaan. Het lukt misschien niet meteen,
maar met enthousiasme en gedrevenheid kun je wel degelijk zaken in beweging
brengen – dat is in Veenhuizen al vaak
bewezen.’
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vlnr. Rein Munniksma, Irene Drooglever-Fortuyn, Tom Yntema, Thomas Widdershoven,
Hans van der Laan na de ondertekening van de Design Deal Veenhuizen

INTERVIEW
Irene Droogleever Fortuyn,
KETTER&Co.

Collectie Veenhuizen
maakt verbinding tussen
de gevangenis en de
buitenwereld
Van 18 tot en met 26 oktober werd
in Eindhoven voor de dertiende keer
de Dutch Design Week gehouden.
Veel van de activiteiten vonden plaats
op Strijp S, een voormalig bedrijfsterrein van Philips. Strijp S is bijna
30 hectare groot. Nog altijd staat er
een groot aantal industriegebouwen,
waarvan de oudste uit de jaren ’20
van de vorige eeuw dateren. Een deel
ervan heeft de status van industrieel
monument. Lange tijd stond Strijp S
bekend als de verboden stad: omringd
door de Eindhovense bebouwing,
maar alleen toegankelijk voor wie iets
bij Philips te zoeken had. Pas in 1982
ging de verboden stad voor het eerst
even open voor het publiek. Na 2004
verliet Philips het terrein en werd een
begin gemaakt met de immense
opgave om Strijp S, met behoud van
de monumentale elementen, om te
vormen tot een woonwijk en een
design- en uitgaanscentrum. Wie er
nu rondkijkt, kan alleen maar bewondering hebben voor de resultaten die
daarbij al zijn bereikt.

Er is niet heel veel fantasie voor nodig
om overeenkomsten te zien tussen het
verhaal van Strijp S en het verhaal van
Veenhuizen. Strijp S vormde dan ook
een passend decor voor de ondertekening, op 24 oktober, van een convenant
waarmee de gemeente Noordenveld,
de provincie Drenthe, de Penitentiaire
Inrichtingen Veenhuizen en de Design
Academy Eindhoven (DAE) de weg vrijmaakten voor de doorontwikkeling van
de Collectie Veenhuizen.
Dat de Collectie Veenhuizen er is gekomen,
is voor een belangrijk deel te danken aan
Irene Droogleever Fortuyn: beeldend
kunstenaar, hoofd van een afdeling van
DAE, docent aan de Academie voor de
Beeldende Kunsten in Den Haag en creatief

directeur van de Stichting KETTER&Co.
In een interview in de Nieuwsbrief Veenhuizen van 2013 legde zij uit wat haar met
de Collectie Veenhuizen voor ogen stond:
‘een serie ontwerpen – van bijvoorbeeld
meubels of huishoudtextiel – die niet alleen
een inhoudelijke relatie hebben met Veenhuizen, maar die ook in en door mensen uit
Veenhuizen worden gemaakt.’ Iets meer
dan een jaar later, tijdens de Dutch Design
Week, op Strijp S, vertelt ze over alles wat
er sindsdien is gebeurd.
‘De Collectie Veenhuizen bestaat nu uit
verschillende soorten producten en diensten die zich goed voor doorontwikkeling
lenen’, begint ze. ‘We hebben daarmee
een reservoir waar we de komende tijd
uit kunnen putten. Alle producten passen
binnen één van onze hoofdthema’s: “sociaal
verleden en sociale toekomst”, “de plek en
het landschap” en ‘productie in de gevangenis’’. Voor een aantal ontwerpen zijn
inmiddels de eerste opdrachten binnen.
Het boek ‘Tales of Veenhuizen’ van Minseong Wang, de tafelkleden van Liesje Lokbi,
het kruiskabinetje van Malou van Dijk, de
Outkast van Goof van Beek en Laurentius
de Ruiter en de Turver – een pen met inkt
op basis van pigmenten uit het veen – van
Thomas Trum zullen daarom binnenkort te
koop zijn. (Zie ook verderop in deze nieuwsbrief en op www.collectieveenhuizen.nl)

‘Tales of Veenhuizen’
‘Tales of Veenhuizen’ is een boek van
Minseong Wang. Het viel hem als
Engels sprekende student op, dat bijna
alle informatie over Veenhuizen in het
Nederlands is geschreven. Daarom
staan in zijn boek 17 Engelstalige korte
verhalen, waarbij elk verhaal is gebaseerd
op de naam van een huis, zoals Bitter en
Zoet en Heide-Zicht. Dankzij Minseong
wordt de geschiedenis van Veenhuizen nu
ook voor niet-Nederlandstalige bezoekers
ontsloten. ‘Tales of Veenhuizen’ is vanaf
half december voor € 15,- te bestellen via
www.collectieveenhuizen.nl.

‘Weelde’ Tafelkleed

‘Turver’
Over de beste manier om de sociale potentie van Collectie Veenhuizen te ontwikkelen,
is KETTER&Co op dit moment onder meer
in gesprek met onafhankelijke maatschappelijke investeerders die kansen en werk
willen creëren voor mensen die kwetsbaar
zijn op de arbeidsmarkt.

Liesje Lokbi liet zich voor haar project
‘Weelde’ inspireren door de manier
waarop de gedetineerden vroeger in drie
sociale klassen waren ingedeeld. Alleen
de A-klasse mocht gekweekte bloemen
hebben; de anderen moesten genoegen
nemen met wat de natuur rondom
Veenhuizen te bieden had. Lokbi ontwierp
een serie tafelkleden in drie uitvoeringen:
weelderig geborduurd voor de hoogste
klasse, een goedkope print voor de
laagste categorie, met er tussenin een
doe-het-zelf pakket voor de middengroep.
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‘The White Building’, Veenhuizen

Het White Building-project (waarover
meer in het artikel ‘Op zoek naar talent
en competenties in The White Building’,
op pagina 14) maakt ook onderdeel uit
van de Collectie Veenhuizen. In dit geval
gaat het echter niet om een specifiek,
tastbaar product, maar om een reintegratieconcept dat nog in de testfase verkeert. Daarbij is het basisidee
dat gevangenen bij hun terugkeer in
de samenleving een veel betere uitgangspositie hebben als zij hun talenten
hebben leren ontdekken en competenties hebben ontwikkeld. ‘The White
Building’, het witte huis aan Hoofdweg
148, is een plek die zowel fysiek als
conceptueel halverwege de gevangenis
en de maatschappij ligt. Het vormde
de afgelopen maanden het decor voor
‘residenties’ – presentaties – die er
door de gevangenen samen met de
jonge ontwerpsters (beiden DAE alumni)
Laura Ferriere en Eléonore Delisse
werden bedacht en uitgevoerd. Zowel

Justitie als KETTER&Co zijn enthousiast
over het project, dat inmiddels al met
een drietal designprijzen is bekroond.
‘De gevangenen zijn van dezelfde leeftijd
als Laura en Eléonore, die het principe
van gelijkheid en vertrouwen tot spil van
het programma maken. Dat geeft een
andere hiërarchie en dat is één van de
redenen dat ze zo goed samen kunnen
werken’, zegt Irene. ‘Samen dingen doen,
dat is precies waar het in het leven om
gaat.’ De positieve ervaringen die met
dit project in de testfase zijn opgedaan,
vormen de aanleiding om in 2015 de
mogelijkheden te onderzoeken voor een
tweejarig programma, waarmee de hele
keten van detentie geïnspireerd en op
elkaar aangesloten kan worden. Belangrijke aspecten van zo’n programma zijn
het ontdekken en ontwikkelen van talent,
educatie, productie in de gevangenis
en, na de detentie, toetreding tot de
arbeidsmarkt. Het is de bedoeling om
dit programma in de uitvoeringsfase te
koppelen aan een wetenschappelijk onderzoek dat door de Universiteit Leiden
zal worden uitgevoerd.
Net als bij The White Building, is ‘samen
doen’ het uitgangspunt bij de LasTig, een
fiets die door ontwerpster Anne Pabon
werd bedacht en door gedetineerde
Ricardo gelast. Ze studeerden er samen
op af: op 3 juni kreeg Anne haar diploma
van de DAE en Ricardo zijn Niveau 1 TIG
lasdiploma. ‘Het idee is in grote lijnen het-

White Building-maaltijd bij de ondertekening van de Design Deal

LasTig

zelfde als dat achter The White Building’,
legt Irene uit: ‘we werken van ‘incapable’
naar ‘capable‘ door de gedetineerde
mogelijkheden te bieden én de daarmee
samenhangende verantwoordelijkheid.
Daarmee wordt perspectief geschetst,
waarna een fase volgt waarin zelfvertrouwen en talent worden ontwikkeld.’
De LasTig fiets is inmiddels aan de Collectie Veenhuizen toegevoegd en in de
gevangenis zijn al meerdere aanmeldingen binnengekomen van gedetineerden
die ook hun lasdiploma willen halen.
Buiten Veenhuizen zijn het White
Building-project en de LasTig niet onopgemerkt gebleven. Staatssecretaris Teeven
heeft aangeven dat hij positief staat ten
opzichte van deze re-integratieprojecten, en De Grote Beek, de Eindhovense
reclassering, heeft interesse om het
programma uit te gaan voeren.
Wie zich verdiept in de ontwikkeling van
de Collectie Veenhuizen in 2014, kan
alleen maar bewondering hebben voor
de resultaten die daarbij al zijn bereikt.

Nette spullen

Outkast
Binnen het thema ‘productie in de gevangenis’ past de Outkast, een stellingkast om zelf in elkaar te zetten. De
ontwerpers, Goof van Beek en Laurentius de Ruiter, kwamen op het idee toen
ze zagen dat er in de werkplaatsen van
Esserheem steeds in korte shifts wordt
gewerkt. Daartussen is er, met name
vanwege organisatorische beperkingen,
veel wachttijd; de zogenaamde ‘stoptijd’.
De Outkast bestaat uit simpele onderdelen, die makkelijk op voorraad kunnen
worden gemaakt. Alle werkplaatsen –
voor hout, metaal, beton en coating – zijn
nodig om de verschillende onderdelen te
maken, zodat ze allemaal, op de momenten die hun zelf goed uitkomen, hun stoptijd kunnen benutten. Het is de bedoeling
dat er verschillende uitvoeringen van de
Outkast komen, van eenvoudig tot luxe.
De gedachte achter ‘Nette spullen maken
nette mensen’ van Malou van Dijk komt
oorspronkelijk van Generaal Johannes
Van den Bosch, oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid en stichter
van de Kolonie Veenhuizen: als je mensen
goede spullen geeft waar ze voor moeten
zorgen, worden zowel de spullen als de
mensen daar beter van. Malou heeft met
hout en fineer een schitterend kruisvoetkabinetje gemaakt, dat je met boenwas
– of met zeep, als je liever met een oude
en goedkopere methode werkt – moet
onderhouden. Hoe meer je poetst, hoe
mooier het hout wordt, en hoe meer je
je eigen signatuur aan het kastje geeft.
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INTERVIEW

brainstormen, kortom een andere tak
van sport. Het is niet een kwestie van
“maak even een stoel”, maar je moet via
allerlei omwegen naar het doel.’

Monique Dijkstra, Rinze Heidinga en
Louis Becherer, Ministerie van Justitie.

Op zoek naar talent en
competenties in The
White Building
The White Building is een proefproject dat tot doel heeft om het
percentage recidive bij gedetineerden
omlaag te brengen. De naam verwijst
naar het witte gebouw aan de
Hoofdweg 148 – ooit Pastorie
Welgelegen – waar de activiteiten
plaatsvinden. Laura Ferriere en
Eléonore Delisse, beiden student aan
de Design Academy Eindhoven (DAE),
werkten samen met Justitie het
basisidee uit en gingen in februari van
dit jaar van start. In vier blokken van
vier weken kreeg telkens een andere
groep gevangenen in de laatste fase
van de detentie de gelegenheid om
via een creatieve groepsopdracht
hun competenties te ontdekken en
te ontwikkelen. Met de editie ‘take
your place, share food’ verwierf het
project inmiddels enige bekendheid.
Gevangenen organiseerden een
gezamenlijke maaltijd en ontwierpen
daarvoor de tafels, het eetgerei
en het lunchconcept. Tijdens het
eten, waarvoor ook gasten ‘van
buiten’ waren uitgenodigd, droeg
iedereen eenzelfde cape om de
gelijkwaardigheid aan tafel uit te
drukken.
Monique Dijkstra is als ‘staffunctionaris
ketensamenwerking nazorg’ vanuit
Justitie bij het project betrokken. Vanaf
het begin is ze erg enthousiast over
de mogelijkheden die het biedt. Al wil
dat niet zeggen dat alles vanzelf gaat.
‘De begeleiding van gedetineerden in
The White Building vraagt om speciale

Vlnr: Louis Becherer, Monique Dijkstra
en Rinze Heidinga, Ministerie van Justitie.

mensen’, zegt ze, ‘en er zijn nogal wat
kwaliteiten nodig om te zorgen dat het
goed loopt’. Dat wordt beaamd door
Rinze Heidinga, die samen met zijn
collega Louis Becherer bij het gesprek
is aangeschoven. Beiden hebben als
‘zorgbegeleidingsinrichtingswerker’ vanuit
de ISD (Inrichting voor Stelselmatige
Daders) intensief met het White Buildingproject te maken.
Alles staat of valt met de juiste
begeleiding. Gedetineerden uit de ISD
hebben vaak een drugsverleden, of
psychiatrische problemen, of allebei.
Ze zijn meestal veroordeeld vanwege
een relatief klein, maar vaak herhaald
delict, zoals vandalisme. Eenmaal in de
gevangenis moeten ze een vrij zwaar
programma volgen, dat standaard twee
jaar duurt. Daarmee wordt aan de ene
kant de maatschappij beschermd, terwijl
aan de andere kant de gedetineerde de
mogelijkheid krijgt (niet de verplichting!)
om zich te rehabiliteren. ‘Qua gedrag
zijn het de moeilijkste klanten van het
gevangeniswezen, die veel en vaak
gecorrigeerd moeten worden’, zegt Rinze.
Zeker in een project als dit vraagt dat
om inventiviteit. Louis: ‘Het werkt niet als
je loopt te vitten, je kunt beter proberen
om naar hun sterke punten te zoeken en
daar gebruik van maken. Het is ook niet
zo dat iedere gevangene even blij is met
ieder programma. Je moet je begeleiding
goed doseren en heel gericht werken. En
je moet dit niet vijf dagen per week willen
doen, want het kan behoorlijk afmattend
zijn: meerdere talen, veel uitleggen,

Alles bij elkaar is men echter zeer
tevreden: ‘in februari was het een
sprong in het diepe, maar nu voelt het
als 110% resultaat, boven verwachting’,
is de conclusie. ‘Uit ervaring weten we
dat bepaalde mensen heel goed zijn in
vastzitten, we hebben er hier bij die al
dertig jaar met tussenpozen in detentie
zijn. Hun achtergrond verschilt, maar
over het algemeen zie je dat ze in de loop
van de tijd steeds verder verloederen.
Wassen, schoonmaken, eten koken: het
is ze nooit verteld hoe dat moet. Eén
van de dingen die ze hier nu leren is een
normale, huishoudelijke routine die ze niet
kennen. Dat kan het begin zijn van een
blijvende gedragsverandering. Het zegt
ook wel iets dat de reclassering nu al
aan de rechtbank adviseert om mensen
met een bepaalde problematiek naar
Veenhuizen te sturen.’
Justitie en DAE zijn in overleg met
de Universiteit van Leiden over het
uitvoeren van een effectmeting waarmee
kan worden vastgesteld of het White
Building-project het percentage recidive
inderdaad vermindert. ‘Dat is wel heel
snel na de start van het project, maar we
hebben alle vertrouwen in de uitkomst’,
is de reactie van mijn gesprekspartners.
In januari willen ze graag verder. Hoe dat
precies moet, is nog in studie.
‘Het is nog niet duidelijk hoe we het White
Building-project voor de ISD op gang
kunnen houden’, vertelt Monique. ‘In de PI
Veenhuizen zijn op dit ogenblik te weinig
ISD-ers om groepen van een voldoende
omvang samen te stellen. De 48 ISDplekken in Esserheem zijn niet allemaal
bezet, en worden bovendien gedeeltelijk
ingevuld door ISD-vreemdelingen. Die
werken niet aan re-integratie, maar aan
terugkeer naar het land van herkomst
en mogen de gevangenis niet verlaten.’

Het aanvullen van de groepen met
‘gewone’ gedetineerden lijkt geen optie:
ook langgestraften mogen de gevangenis
niet uit. Kortgestraften mogen dat onder
voorwaarden wel, maar omdat die meestal
een andere problematiek hebben dan de
ISD-ers, is het White Building-programma
voor hen minder geschikt. ‘Over het
algemeen zijn de regels de laatste tijd
strenger geworden’, zegt Monique.
‘Dat maakt het moeilijker om dit soort
projecten te doen.’
Ook staat nog niet vast of en hoe de
Rijksoverheid de komende jaren in
de PI Veenhuizen en in re-integratieprogramma’s zal kunnen investeren.
Vandaar dat ook nagedacht wordt
over mogelijkheden om in de toekomst
een beroep te doen op derde partijen,
zoals maatschappelijke organisaties of
verzekeraars, en om nieuwe soorten
dienstverlening te ontwikkelen. Vanuit deze
gedachte heeft de PI Veenhuizen onlangs
aan de Hanze Hogeschool gevraagd om
mee te denken over de mogelijkheden
om in Veenhuizen een ‘buiten reintegratiecentrum’ in te richten. Daar
zouden gevangenen in de laatste fase van
hun detentie, en ex-gedetineerden na hun
ontslag, terecht moeten kunnen om hun
leven weer op de rails te krijgen. In het
onderzoek zal ook zeker worden gekeken
naar de rol die The White Building hierin
zou kunnen vervullen.
Gelijke monniken, gelijke kappen
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INTERVIEW
Peter Kroes

Robuust Eiken heeft in
de Witte Loods zijn plek
gevonden.
‘Moet je kijken wat een prachtige
spiegel dat hout heeft’, zegt Peter
Kroes, terwijl hij met een liefdevol
gebaar het stof van een stapel balken
in de werkplaats veegt. ‘Dat zie je toch
echt alleen maar bij eiken.’ Eikenhout:
hij is eraan verknocht. We zijn zojuist,
tijdens zijn rondleiding over het terrein
van Robuust Eiken, een project in
exotisch hardhout gepasseerd.
Peperduur, loodzwaar spul met een
dichte structuur en een spectaculaire
gele kleur. Hij vindt het maar zozo. Er
gaat namelijk niks boven eiken.
Peter is één van die zeldzame mensen
die er in geslaagd zijn om van hun
liefde hun werk te maken. En hoe.
‘Mijn opleiding lag helemaal niet in
deze richting’, vertelt hij: ‘PABO, HTS,
informatica. Mijn bouwervaring heb
ik in eerste instantie thuis opgedaan,
nadat we vanuit Amsterdam naar
Westervelde waren verhuisd en mijn
ouders besloten om hun woonboerderij
daar helemaal opnieuw op te trekken.
Maar op een gegeven moment vroeg
iemand me of ik een schutting voor
hem wilde maken en toen begon het
echt. Die schutting lukte zo goed en ik
had er zoveel plezier in, dat van het een
het ander kwam – meer schuttingen,
landhekken, een klein tuinhuisje, toen
een groot tuinhuis, een schuur, een
woning en tenslotte zelfs een hele
boerderij.’
Zijn bedrijf heeft hij sinds 2006,
aanvankelijk alleen, maar nu met

Peter Kroes

de Witte Loods

Madeleine, zijn secretaresse, zeven
ervaren timmermannen, een stagiair
en twee gedetineerden. Ze doen
zowel nieuwbouw als restauratiewerk,
hun werkgebied ligt in een straal
van 60 tot 70 kilometer rondom
Veenhuizen. ‘In het begin heb ik
opdrachten tot in Frankrijk gedaan,
maar we zijn hier intussen goed geaard.
De Noorderlingen hebben vertrouwen
in ons, we hoeven niet meer ver weg.
Al lijkt het westen me vanwege
het hogere prijsniveau soms best
aantrekkelijk.’

ruimtelijkheid. ‘Dat danken we mede
aan onze vaste tekenaar. Die is er
erg goed in om licht in een woning te
brengen.’

Verknocht aan eikenhout

Na een aantal zware jaren door de
economische crisis, doet Robuust
Eiken nu goede zaken. Het accent
ligt op woningen en luxe tuinhuizen.
Die worden in principe als casco
opgeleverd, maar het is ook mogelijk
om alleen het binnenwerk van
een woning te laten maken: de
draagconstructie, de vloeren en het
dak. Gebinten zijn Peters handelsmerk.
‘Dat is een tussenvorm van traditioneel
Nederlands bouwen, met rechte
balken, en de Engelse stijl, waarbij
meer gebogen balken worden gebruikt’,
legt hij uit. ‘Verder werken we zo veel
mogelijk met oude technieken, zoals
pen-gatverbindingen’. De foto’s die hij
als voorbeeld laat zien, stralen een
combinatie uit van rust, warmte en

In 2012 verplaatste Peter zijn bedrijf
vanuit Westervelde naar de Witte
Loods op het Ambachtscluster
in Veenhuizen. Het bevalt hem er
uitstekend. ‘We kregen een tip van het
Ontwikkelingsbureau dat de loods en
het bijbehorende terrein vrij zouden
komen. Het was er op dat moment
een grote bende, maar als we dat
wilden opruimen, en daarna permanent
een deel van het onderhoud op ons
nemen, konden we het voor een reëel
bedrag huren. We hebben toen een
contract voor tien jaar afgesloten, met
de wederzijdse intentie tot verlenging’,
vertelt hij. De loods is opnieuw
ingedeeld en bevat nu, naast een ruime
werkplaats, ook een magazijn, een

Dakgebint in wording

kantoor en een ontvangstruimte voor
de klanten.
Robuust Eiken heeft altijd één of twee
gedetineerden aan het werk, in de
laatste fase van hun straf. Dat wordt
geregeld door Ronald Simonides en
Klaas Roffel, de re-integratie- en
loopbaanbegeleiders die er vanuit
de PI voor zorgen dat gedetineerden
en werkgevers aan elkaar worden
gekoppeld. In dit geval gaat het altijd
om gevangenen die bijvoorbeeld een
vermogensdelict hebben begaan, niet
om daders van geweldsdelicten. ‘De
mensen komen hier graag, dat geldt
zowel voor de begeleiders als voor
de gevangenen’, heeft Peter ervaren.
‘We zijn dan ook een superpersoonlijk
bedrijf. De mens komt eerst, en dan
pas de functie. Als de klik er maar is,
kun je het timmeren altijd wel leren’.
Veenhuizen heeft Peters kijk op de
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Peter Sluiter

Het Gevangenismuseum:
hoe verder na de
miljoenste bezoeker?
In 2015 verwelkomt het Gevangenismuseum zijn miljoenste bezoeker. De
belangstelling overtreft daarmee de
stoutste verwachtingen van zijn van nature toch al niet tot somberheid geneigde
directeur, Peter Sluiter. ‘Toen we tien jaar
geleden van start gingen, hadden we het
optimistische idee dat 65.000 bezoekers
per jaar haalbaar zou kunnen zijn,’ zegt hij,
‘maar we zitten nu al voor het vijfde opeenvolgende jaar boven de 100.000.’

Zonlicht en zaagsel

mens wel veranderd. ‘De gevangenis is
geen gemakkelijke plek om te leven’, zegt
hij ernstig. Maar spijt van zijn verhuizing
heeft hij geen moment gehad.
Is Veenhuizen een aanrader voor
andere ondernemers? Dat hangt een
beetje van de persoon én van het
bedrijf af, zo blijkt. ‘Voor mij is dit echt
een prima plek. Mijn klanten zijn altijd
onder de indruk van de sfeer van het
bedrijf. Het terrein heeft nog volop
groeimogelijkheden en ik vind de vrijheid
hier een geweldig voordeel. Daar staat
tegenover dat je in Veenhuizen tamelijk
geïsoleerd zit. Ik geniet daar van, maar
voor sommige bedrijven kan dat wel
lastig zijn. Het maakt ook verschil of
je het al of niet van het publiek moet
hebben dat Veenhuizen bezoekt. Dat
is over het algemeen wat ouder en
niet heel kapitaalkrachtig, maar wel
spraakzaam. Ze vatten Veenhuizen wel
eens op als een openluchtmuseum.
Soms is dat hinderlijk, en dan denk ik wel
eens “als je nou níet met mijn man stond
te praten, kostte me dat ook geen 25
euro per uur” maar ach… ik ga er geen
hek voor zetten. Het is voor die mensen
ook genieten, en zo moet het blijven.’

Maatwerk

Het succes is voor Sluiter vooral aanleiding om nog een tandje bij te zetten. ‘We
zijn hier natuurlijk geweldig blij mee. Maar
het mag duidelijk zijn dat ook voor musea
geldt dat resultaten uit het verleden geen
garantie bieden voor de toekomst. We
denken daarom altijd na over wat we kunnen doen om de vaart erin te houden.’ Eén
van de acties die op stapel staan, is het in
fasen vernieuwen van de vaste expositie.

Daarnaast beraadt men zich over toevoegingen
waarmee de aantrekkelijkheid van zowel het
Gevangenismuseum als van Veenhuizen in zijn
geheel zou kunnen worden vergroot.
‘Over armoede, maakbaarheid, mededogen, opvoeding, misdaad, straf en al die andere Veenhuizer thema’s zijn nog eindeloos veel verhalen
te vertellen,’ stelt Sluiter. Door de beoogde erfgoedstatus ontstaat bovendien een mogelijkheid
om dat alles straks nog wat breder te trekken:
‘Als die status er komt – en daar gaan we wel
van uit – zouden we graag een landingsplaats
willen worden voor het Werelderfgoed. We
hebben de weidse term ‘landingsplaats’ bewust
gekozen om aan te geven dat we onszelf een
dubbel doel stellen. Uiteraard willen we onze
museumbezoekers hier in stijl blijven ontvangen, maar in de toekomst zouden we diezelfde
bezoekers ook graag de weg willen wijzen naar
de grotere wereld van het werelderfgoed, de
Koloniën van Weldadigheid, buiten het museum.‘
Meer wil hij er in dit stadium nog niet over
kwijt. ‘Het is allemaal nog te pril om er in deze
Nieuwsbrief iets over te kunnen zeggen. Maar ik
heb goede hoop dat we in de loop van 2015 wat
van onze ideeën naar buiten kunnen brengen –
misschien wel bij de ontvangst van die miljoenste bezoeker!’

VEENHUIZEN SCHETST TOEKOMST…
Skelet in eiken

Uitzicht achter de Witte Loods

Wat wilden we ook alweer ?

Zorg, Landbouw, Toerisme, Onderwijs, Kennis,
Cultuur, Creatieve Industrie, Ambacht en Design

VEENHUIZEN WIL WEL
...en biedt royaal ruimte voor innovatie en nieuwe concepten

herbestemming, herontwikkeling en nieuwbouw
VEENHUIZEN BOEIT EN BINDT

