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handreikingen voor de ontwikkeling van een
historische herbestemmingslocatie in Veenhuizen

Zorg, Landbouw, Onderwijs, Kennis, Creatieve Industrie en Cultuur
Veenhuizen is een voormalig gevangenisdorp met een bijzondere historie. We streven ernaar om naast
de overgebleven penitentiaire inrichtingen te zorgen voor andere, passende economische ontwikkelingen. Behalve recreatie en toerisme richten we ons op zorg, landbouw, onderwijs, kennis, creatieve
industrie en cultuur.
Een van de locaties die hiervoor in aanmerking komt, is de voormalige locatie van het Derde Gesticht.
Het uitvoeren van deze beleidslijn gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie, die
hiervoor een uitvoeringsprogramma opstelt, het ‘Transitieplan Veenhuizen’.
(pag. 32, Provinciaal Omgevingsplan Drenthe).
De visie ‘Werken aan de Toekomst van Veenhuizen’ en dit richtlijnendocument vormen hiervan de
uitwerking.

het einde van weldadigheid?

Kan Veenhuizen, aan bijna 200 jaar
infuus van weldadigheid en overheidsbemoeienis ontsnappen, en
zonder ‘angst en kommer’ onafhankelijk de toekomst tegemoet treden?
Wat merkte Lao Tzu, oprichter van
het Taoïsme, zo’n 4 tot 6 eeuwen
voor Christus in dit verband ook al
weer op?
“Geef een man een vis en je voedt
hem voor een dag. Leer een man
te vissen en je voedt hem voor het
leven.”

In Veenhuizen laten we de stenen spreken
In Veenhuizen vormen 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.

Nu zijn er betere plekken om te vissen
dan Veenhuizen. Maar als het gaat om
het ontwikkelen van vaardigheden,
creativiteit en kennis, dan blijkt de
fysieke omgeving van Veenhuizen over
zeer uitgesproken eigenschappen te
beschikken.

De voormalige kolonie bestaat uit een
rijke legering van landschap en gebouwen, die over de tijd onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn geraakt.

Veenhuizen is geen zandvlakte waar je
uit het niets iets nieuws tovert.

Het patina van historische monumenten en de bij tijd en wijle monumentale
beplantingen van volwassen bomen
prikkelt de zinnen en brengt de geest
tot bezinning.

Het geordende landschap van nu
vormt een verre schreeuw van de
uitgestrekte onherbergzame drassige
veenwoesternij die hier eerst was.

Dit is een bewust geschapen raamwerk;
robuust genoeg om de autarkie te
overleven; kwetsbaar genoeg om weg
te kwijnen zonder wederkerigheid.

en is wederkerigheid het nieuwe ideaal
Waar Veenhuizen vroeger een afgesloten gebied
was waarin het leven van justitiemedewerkers van
wieg tot graf werd bepaald is nu interactie met de
buitenwereld essentieel.
Wonen en werken in Veenhuizen betekent dat je de
kwaliteiten van het gebied waardeert en wilt bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling daarvan.

werelderfgoed krijg je niet cadeau
Om het bijzondere erfgoed te behouden en verder te ontwikkelen is samen met de andere Koloniën in Nederland en België een aanvraag
voorbereid voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Dit wordt een stevige steun in de rug voor behoud èn ontwikkeling van
Veenhuizen. Een ‘levend’ cultureel erfgoed met vormen van detentie en re-integratie als ‘ziel’ en basis. Maar ook als gebied met kansen
en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid in - onder andere - toerisme en cultuur.

UNESCO criteria
Sinds 2005 is er één set van 10 criteria, waarvan – naast het element van bijzondere universele waarde – aan minimaal één moet worden voldaan. Deze criteria worden als volgt gecodeerd en geformuleerd:

•

•

•

•

•

I. het vertegenwoordigt een meesterwerk van
een creatief menselijk genie
II. het stelt een belangrijke interactie van
menselijke waarden ten toon, gedurende een
tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van
de wereld, voor ontwikkelingen in architectuur of
technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp
of landschapsinrichting*
III. het draagt een unieke of op zijn minste een
exceptionele getuigenis van een culturele traditie
of een samenleving, welke nog voortleeft of is verdwenen
IV. het is een bijzonder voorbeeld van een
type gebouw of architectonische of technologische
samenstelling van een landschap, welke significante
stappen in de menselijke geschiedenis voorstelt*
V. het is een bijzonder voorbeeld van een
traditionele menselijke bewoning of landgebruik,
welke een cultuur (of culturen) vertegenwoordigt.
Bijzonder wanneer het kwetsbaar is geworden ten
gevolge van onomkeerbare veranderingen

•

VI. het is direct of zijdelings geassocieerd met
gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of
geloof, met artistieke en literaire werken of bijzonder
universele betekenis (de commissie beschouwt dit
criterium alleen toepasbaar in bijzondere omstandigheden en alleen in verbinding met een ander cultureel
of natuurlijk criterium op de lijst)*

•

VII. het is een voorbeeld van belangrijke stappen in
de geschiedenis van de aarde

•

VIII. het vertegenwoordigt lopende ecologische en
biologische processen

•

IX. het herbergt de belangrijkste natuurlijke
onderkomens voor het behoud van globale significante
biodiversiteit

•

X. het is een gebied met een exceptionele natuurlijke schoonheid.

*

criteria die gebruikt zijn in de kandidaatstelling van
Veenhuizen voor de Voorlopige Lijst Werelderfgoed

het Derde Gesticht
Ongeveer een eeuw, tot de sloop van het in verval
geraakte complex in 1924, heeft het er gestaan: het
Derde Gesticht. Een carré-vormig gebouw met op de
binnenplaats een heuse ‘engelse tuin’ voor de wezen en
rondom moestuinen, om in eigen behoefte te voorzien.
Eerst alleen per boot bereikbaar aan de westzijde via de

zesde wijk; later ook over de weg.
In ‘Het Pauperparadijs’ van Suzanna Jansen wordt het
verhaal weer tot leven gewekt. Op een terrein van amper
3,5 hectare leefden in 1848 binnen een kwadrant van ca.
145 x 145 m maar liefst 2239 bewoners. Het overgrote
deel bestond destijds uit alleenstaande bedelaarskolonisten, maar ook militairen, gezinnen van bedelaars, arbeiders, hoevenaars, en ambtenaren bevolkten ‘het 3e’.

Met ruim 5.500 zielen was Veenhuizen in de 19e eeuw
de dichtst bevolkte nederzetting van Drenthe. Als laatste
rustplaats van meer dan 11.000 kolonisten is het ‘Vierde
Gesticht’, de begraafplaats van Veenhuizen, hiervan de
stille getuige. Belgische krijgsgevangenen uit WWI waren
de laatste bewoners van het derde gesticht, voordat het
doek definitief viel en de aan verwaarlozing ten prooi
gevallen gebouwen met de grond gelijk gemaakt werden.

buurtschap Veenhuizen (Bergveen)
Boerderij ‘Jachtweide’, kern van de buurtschap Bergveen, dateert van voor de kolonie. Volgens overlevering was deze kleine in cultuur gebrachte verhoging in het veen de plek van waaruit jachtpartijen
werden georganiseerd waaraan ook generaal Johannes van den Bosch, oprichter van de Maatschappij
van Weldadigheid en latere gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, deelnam. Vanaf deze plek zou
hij het gebied hebben verkend waar later de kolonie Veenhuizen gesticht is.
Hier werd tussen 1823 en 1826 het derde gesticht gebouwd en kwam 15 jaar later de turfgestookte
stoomweverij en -spinnerij. Katoen voor kleding van de kolonisten en postzakken voor NederlandsIndië waren een belangrijk produkt. Bergveen werd een echte buurtschap, kompleet met directeurswoning, bijgebouwen, katoenspinnerij, boerderij en personeelswoningen. Een dubbele rij van lindenbomen en een gracht omzoomden het Derde Gesticht dat slechts via bruggen toegankelijk was.
De brand die op 1 april 1962 de weverij verwoest, laat een gat achter dat nog steeds niet is gedicht.

‘moments of truth’ - richtlijnen en handreikingen voor herontwikkeling
•

•
•

•

Twee percelen zijn beschikbaar
voor herbestemming door middel
van herontwikkeling en nieuwbouw.
Bij elkaar vormen ze een terrein
van bijna 6 hectare.
De hoofdontsluiting zal via de
ds. Germsweg aan de westzijde
plaats vinden om de buurtschap
Bergveen te ontzien.
De detaillering van ontsluiting en
parkeren en de mate van publieke
toegankelijkheid dient in een visie
nader verduidelijkt te worden.

•

•

Een goede relatie met de aangrenzende buurtschap Bergveen is van
groot belang. Daarbij kan het betrekken van boerderij ‘Jachtweide’
en de lege ruimte op de locatie
van de voormalige stoomweverij
een rol van betekenis spelen.
Aangegeven dient te worden welke
synergie de nabijheid van het
gevangenismuseum met jaarlijks
meer dan 100.000 bezoekers, hotel
‘Bitter & Zoet’ , hospitaal, maallust
en ambachtscomplex opleveren.

•

•

•

De nieuwe ontwikkeling heeft een
aantoonbaar economisch effect op
Veenhuizen.
Voordat architectuur en detaillering aan bod komen moet er eerst
duidelijkheid en overeenstemming
zijn over programma en inpassing.
Een programma dat slechts uitgaat
van alleen wonen op de locatie
Derde Gesticht komt onvoldoende
tegemoet aan de eis van economische spin-off.

•

•

•

Het nieuwe bestemmingsplan voor
de locatie wordt gelijktijdig met de
feitelijke planvorming opgesteld in
samenspraak en gedeelde verantwoordelijkheid met de plannenmakers.
Bestaand en nieuw vormen een
ensemble dat op overtuigende
wijze nieuwe kwaliteiten blootlegt
en bestaande waarden versterkt.
Architectuur en materialisering
van nieuwbouw geven blijk van
een doordachte en goed onderbouwde reflectie op de omgeving.

‘moments of truth’ - richtlijnen en handreikingen voor herontwikkeling
•

•

•

Nieuwbouw neemt maximaal 15%
van het gebied in beslag. Ondergrondse structuren mogen hierop
een uitzondering vormen.
Van het nieuwbouwvolume is
maximaal 20% hoger dan de omringende bebouwing.
De definitieve maatvoering van
bebouwingsenveloppe en bouwvolumes en bouwhoogtes wordt
‘en route’ en in samenspraak
met alle partijen vastgesteld en
opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

•

•

Water was ooit essentieel voor
de af- en aanvoer van mensen en
producten. Aangegeven dient te
worden welke rol water straks in
de herontwikkeling speelt.
Moestuinen waren van grote
betekenis voor het autarkisch
ideaal van de Maatschappij van
Weldadigheid. Aangegeven dient
te worden welke rol tuinen straks
spelen in de herontwikkeling. Dit
geldt ook voor de wijze waarop
wordt aangesloten op de groenstructuur van Veenhuizen.

•

•

•

Een inrichtingsplan dient te verduidelijken hoe de nieuwbouw in
zijn context is ingepast.
Alle plannen worden ter beoordeling voorgelegd aan het Kwaliteitsteam Veenhuizen, dat fungeert
als onafhankelijk adviesorgaan
richting bestuur.
In voorkomende gevallen kan het
Kwaliteitsteam pro-actief deelnemen aan het planproces door het
organiseren van een ontwerpatelier of het tussentijds leveren van
adviezen aan initiatiefnemers.

•

•

Met het oog op de voorgestelde
herziening van het bestemmingsplan wordt gestreefd naar onderlinge afstemming van plannen in
het geval van meerdere initiatiefnemers. Plannen dienen zo nodig
gefaseerd uitgevoerd te kunnen
worden om een optimale afstemming en vrijheid van handelen
mogelijk te maken.
Op basis van voortsschrijdend inzicht kunnen tijdens de rit aanvullende richtlijnen en handreikingen
aan deze lijst worden toegevoegd.

transformatie van een lege plek
Door los van materialisering de maat, schaal en inbedding
van een autonoom gebouw te testen, worden onvermoede potenties van de locatie blootgelegd die als inspiratie kunnen dienen voor de feitelijke herontwikkeling.
Een willekeurige reeks ruimtelijke manipulaties van le
Corbusier’s kloostercomplex ‘la Tourette’ op de locatie van
het voormalige Derde Gesticht dient als basis voor een
ontwerpend onderzoek naar mogelijke nieuwe ruimtelijke
constellaties.

wat wilden we ook alweer?

Zorg, Landbouw, Onderwijs, Kennis, Creatieve Industrie en Cultuur

Waar komen straks de akkers, siertuinen en moestuinen, of
misschien wel proefvelden of kwekerij? Toen men nog dacht
op eigen benen te moeten staan waren dit absoluut noodzakelijke onderdelen van het kolonieleven. Welke vertaling
krijgen ze in onze tijd?
Gaat het net zoals vroeger om tijdelijke bewoners en gebruikers? Geen ondenkbare gedachte als het zorg en onderwijs
betreft. Resulteert de herbestemming van de voormalige locatie van het Derde Gesticht straks in een blijvend fenomeen?
Een plek van regionale, landelijke, wellicht zelfs internationale
allure, waar het uitdragen van creatieve industrie, ambachtelijke cultuur, kennis en onderzoek of de toepassing van nieuwe
teelten voorop staan?
Centraal staat de kunst van het bemachtigen van de vis, niet
het consumeren ervan. Initiatieven die zich daar rekenschap
van geven krijgen hier de volle ruimte. Niet in een zandvlakte,
maar als nieuw onderdeel en verrijking van de legering die het
wezen van Veenhuizen vormt. Wederkerig!

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
www.toekomst-veenhuizen.nl / info@toekomst-veenhuizen.nl / 0592-388999
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