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Samenvatting
De Koloniën van Weldadigheid zijn onderdeel van één groot verhaal, dat de levens van veel van
onze voorouders ingrijpend heeft veranderd. Die geschiedenis willen wij als vier initiatiefnemers
samen voor het voetlicht brengen. Daar is alle reden toe: anno 2015 is de informatievoorziening in
de gebieden als geheel ondermaats en sterk gefragmenteerd. De Koloniën in Nederland en België
gaan binnen dit project samenwerken om met elkaar te komen tot een samenhangende publieksontsluiting, online en on site voor verschillende doelgroepen.
Voor de internationale uitstraling van het waarschijnlijk eerstvolgende nieuwe werelderfgoed van
Nederland en België is dit van groot belang. Het verhaal van vijf Koloniën wordt verteld vanuit
vier bezoekerscentra, omdat de twee Belgische Koloniën Wortel en Merksplas vanuit één centrum
ontsloten worden.
Het project is opgedeeld in twee fasen. Fase 1 dienen wij in voor een ondersteuning vanuit de VER.
Deze fase bevat de voorbereiding voor de concrete uitwerking in fase 2. Fase 1 levert een gezamenlijke merkpropositie/kernboodschap op, een gemeenschappelijk verhaal, schetsontwerpen voor
vier publiekspresentaties, een audiovisuele productie, een gemeenschappelijke website en huisstijl.
Een aantal levensverhalen van Kolonisten zal een belangrijke rol gaan spelen. Dat vergroot de
inleefbaarheid van het verleden. Daarnaast worden, met de levensverhalen van de zogenaamde
‘koloniehoppers’, de verschillende vrije en onvrije koloniën ook op persoonlijk niveau aan elkaar
gekoppeld; wie mocht vanuit de dwangkolonie promoveren naar een vrije kolonie? Of andersom…?
In fase 2 worden de deeluitwerkingen voor het vervolgverhaal op locatie ontwikkeld, met de
centrale verhaallijn van het gezamenlijke project als uitgangspunt.
Door inhoudelijk, qua vormgeving en qua visie op publieksontsluiting en educatie naar verregaande afstemming toe te werken, zorgen we ervoor dat duidelijk wordt dat de afzonderlijke
verhalen van iedere Kolonie onderdeel zijn van één geschiedenis. Daarmee kunnen we de omvang
en reikwijdte van de kolonieprojecten beter voor het voetlicht brengen.
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De samenwerking moet leiden tot meer bekendheid van het verhaal van de Koloniën van
Weldadigheid, tot betere bescherming en draagvlak in de omgeving van de Koloniën en tot meer
bezoekers voor alle locaties. We willen mensen bereiken uit meerdere lagen van de bevolking
en uit andere landen. De verhalen uit het verleden worden nadrukkelijk gekoppeld aan heden
en toekomst: de idealen rondom de maakbare mens en natuur, die 200 jaar geleden opkwamen,
zijn uitermate geschikt om met bezoekers de dialoog aan te gaan over de manier waarop wij nu
aankijken tegen grote maatschappelijke thema’s als zorg, scholing, armoede en detentie.
De initiatiefnemers willen er verder met dit project voor zorgen dat er een blijvende samenwer-
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king tussen de verschillende bezoekerscentra wordt gerealiseerd en dat middelen efficiënter

1
2

ingezet kunnen worden.

Looptijd
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Dit project kent een looptijd tot medio 2018. Wij hebben het project in twee fasen opgedeeld,
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waarbij wij nu fase 1 indienen voor een bijdragen uit de VER. De resultaten van deze fase zijn
afgerond per 1-1-2017. In het jaar dat de Maatschappij van Weldadigheid 200 jaar bestaat, in 2018,
zijn alle exposities en de daarmee verbonden online presentaties gereed. Hopelijk is dat ook het
jaar dat de Koloniën de Werelderfgoedstatus mogen ontvangen.
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Projectdefinitie

Aanleiding
In 2018 hopen de Koloniën van Weldadigheid de Werelderfgoedstatus te verkrijgen. In dat jaar
bestaan de Koloniën 200 jaar en is het ook nog eens 25 jaar geleden dat de Wet op de Landloperij
is afgeschaft. Een samenhangende, hedendaagse, educatieve en interactieve presentatie over dit
toekomstige werelderfgoed ontbreekt volledig aan het huidige aanbod.

Doelstelling
Wij willen met elkaar zorgen voor optimale publieksontsluiting van dit toekomstige Nederlands/
Belgische Werelderfgoed op basis van gemeenschappelijke missie. Dat willen we doen door de
inrichting van vier bezoekerscentra/exposities waar bezoekers op een eenduidige, op elkaar
afgestemde manier, kennis kunnen nemen van de geschiedenis van de Maatschappij van
Weldadigheid, de afzonderlijke Koloniën en de levensverhalen van individuele Kolonisten. In
aansluiting daarop willen we de online ontsluiting optimaliseren en op elkaar afstemmen, zodat
on site en online media elkaar versterken.

Doelgroepen
Concreet willen we met dit project het verhaal over de Koloniën van Weldadigheid vanaf 2018
bij zeker 250.000 bezoekers per jaar op de vier locaties in Nederland en België onder de aandacht
brengen, toewerkend naar jaarlijks 400.000 fysieke bezoekers in 2025. Daarnaast biedt de
dynamiek van de digitale samenleving zicht op een wereldwijd potentieel van digitale bezoekers,
die met de aansluiting op de portaalwebsite Europeana in de honderdduizenden kunnen lopen.
Aan de bezoekersaantallen van afzonderlijke Koloniën is te merken dat de aandacht voor het
onderwerp groeiende is. Zo groeide het aantal bezoekers aan de Koloniehof van 800 bezoekers
in 1993 naar 13.000 in 2014. Het Gevangenismuseum ontvangt jaarlijks 115.000 bezoekers en het
aantal deelnemers aan excursies bij de Ommerschans neemt iedere maand toe. Ook bij het Drents
Archief, als zorgdrager van het archief van de Maatschappij van Weldadigheid, is te merken dat
steeds meer mensen geïnteresseerd raken in het verleden.
Die toegenomen interesse is deels te verklaren door het feit dat mensen zich bewust worden van
het gegeven dat ze nazaat zijn van een Koloniebewoner. Van circa een miljoen Nederlanders en
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honderdduizenden Belgen is bekend dat hun wortels liggen in de Koloniën. Het zou gaan om
een kleine miljoen Nederlanders en enkele honderdduizenden Belgen. Een aantal van hen gaat
nu op zoek naar het familieverhaal. De vraag naar ‘meer verhalen’ en meer achtergronden van
deze bewogen geschiedenis stijgt en zal met de nominatie als Werelderfgoed verder toenemen.
Het aanbod, online en on site, van de verschillende musea, informatiecentra en archieven moet
hierop laagdrempelig worden afgestemd.
We willen met elkaar in de toekomst veel verschillende doelgroepen bedienen. We kunnen
daarbij gebruik maken van elkaars bestaande doelgroepen en expertise. Het Gevangenismuseum
ontvangt bijvoorbeeld zowel historische bezoekers, als bezoekers voor wie museumbezoek geen
gangbare vrijetijdsbesteding is. Frederiksoord trekt nazaten van Koloniebewoners, maar ook
mensen die iets hebben met bijvoorbeeld het tuinbouwverleden van dit dorp. De Ommerschans
trekt weer een doelgroep die naast het kolonieverhaal, komt voor de rust en de natuur.
De opening van het bezoekerscentrum in Merksplas moet ook in België tot een toename van de
interesse in de geschiedenis van de Koloniën leiden. De Belgische Koloniën zullen naar verwachting diverse doelgroepen trekken: van nazaten tot mensen die komen voor het landschap. Door
gezamenlijk op te trekken spreken we met elkaar een brede doelgroep aan.
Door het verhaal van de Koloniën in een internationale context te plaatsen en te zorgen voor
basisteksten in meerdere talen, wordt de informatievoorziening ook internationaal gericht. Voor
de hand liggend zijn Engels, Frans en Duits, maar het kan nog breder.
Periodisering
De gezamenlijke geschiedenis van de Koloniën loopt van 1818 tot 1830. Daarna gaan de wegen
meer en meer uiteen. De focus voor dit project ligt op de gezamenlijke periode.
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Resultaten fase 0 en fase 1
Het resultaat van fase 0 is een samenwerkingsovereenkomst en een projectorganisatie die het
project kan gaan uitvoeren. Daarbij hoort ook het aantrekken van een externe projectleider.
Fase 1
Is afgerond voor 1-1-2017. Op die datum hebben we met ons project:
• Het gemeenschappelijk te vertellen verhaal vastgesteld (kernboodschap/marktpropositie)
en een visie bepaald over hoe we dat over willen brengen, inclusief doorkijk naar publieks
programma’s en educatie;
• Een ontwerp voor een gezamenlijke huisstijl vastgesteld;
• De schetsontwerpen voor vier exposities af;
• Een gedegen samenvatting van reeds gedaan historisch onderzoek;
• Een aantal levensverhalen van kolonisten uit archieven opgediept. Deze egodocumenten zullen
een belangrijke rol spelen in de publiekspresentaties;
• Een afgeronde audiovisuele productie over de Koloniën van Weldadigheid, te gebruiken op vier
locaties (met per locatie een ‘outro’ op maat, gericht op de lokale situatie);
• Een gemeenschappelijke website;
• Een gemeenschappelijke marketing en communicatie-strategie, met daarin:
• Concrete acties geformuleerd die moeten leiden tot meer fysieke en digitale bezoekers vanaf 2018.
Fase 2 en daarna
Met de resultaten uit fase 1 werken wij toe naar realisatie van vier bezoekerscentra, vier exposities en de daarmee verbonden digitale ontsluiting (i.s.m. de archieven) in 2018. Uitwerking van
fase 2 treft u aan in de bijlage, omdat dit geen deel uitmaakt van deze subsidieaanvraag.
Wat levert dit project in brede zin op?
De gezamenlijke aanpak moet zorgen voor optimale publieksontsluiting van het verhaal van de
Maatschappij van Weldadigheid. De concrete producten die dat moeten bewerkstelligen staan
hierboven benoemd. Uiteindelijk moet dit leiden tot:
Meer bekendheid
Door samenwerking bereiken we eenduidigheid, herkenbaarheid in de uitstraling van alle
koloniën, door overal hetzelfde professionele niveau van kwaliteit in publieksbenadering te
bewerkstelligen. Hiermee kunnen we grootschalig en internationaal inzetten op de marketing en
communicatie, wat zal leiden tot herkenbaarheid en bekendheid van het verhaal.
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Meer bezoekers
Meer bekendheid moet leiden tot meer bezoekers on site en online. Wij zorgen voor triggers die
maken dat mensen ook verleid worden om andere locaties te bezoeken en we gaan gezamenlijk
op zoek naar manieren om meer verschillende bezoekers te trekken. We streven vanaf 2018 naar
250.000 bezoekers per jaar, verspreid over 4 locaties, groeiend naar 400.000 bezoekers in 2025. Hoe
we dit gaan doen, vormt onderdeel van ons project.
Efficiency en kennisnetwerk
Gezamenlijk optrekken in de conceptontwikkeling zorgt voor kostenbesparing. Daarnaast bouwen
we in dit project aan een kennisnetwerk dat elkaar inhoudelijk, museaal, digitaal en qua presentatietechnieken ondersteunt.
Bedrijvigheid rondom erfgoed
Het werken aan een gezamenlijke merkpropositie is ook belangrijk voor de economische ontwikkeling in de omgeving van de afzonderlijke locaties. Voor de hand liggen de extra inkomsten
voor de verblijfsrecreatie, maar het belang is breder dan dat. Zo worden nu al in Veenhuizen
nieuwe producten ontwikkeld die aansluiten bij het lokale erfgoed (Collectie Veenhuizen). Dit
initiatief komt voort uit een samenwerking met onder meer de Design Academy Eindhoven en de
Veenhuizer gevangenissen.
Betere bescherming
Het breder bekend maken van het verhaal van de Koloniën op locatie, op plekken waar bezoekers
terecht kunnen, is belangrijk om ook in de toekomst de bescherming van dit erfgoed te ondersteunen: lokaal draagvlak voor monumenten betekent steun voor de maatregelen die overheden in
het gebied moeten nemen om het geheel in stand te houden.
Publieksvoorlichting
Het project levert invulling voor de verplichting voor Werelderfgoederen om hun publieksvoorlichting en educatie op orde te brengen en te houden. Ons project levert input voor het managementplan dat hoort bij het nominatiedossier.
Structureel en aansluiting bij andere VER aanvragen
Het gezamenlijke project is van structurele aard. Ze is gericht op vier vaste locaties waar het
publiek in aanraking komt met de Koloniën van Weldadigheid (musea/bezoekerscentra) en loopt
naast projecten als Pauperopera, en kolonieapps, en projecten gericht op storytelling en educatie
zoals , Koloniepad, Weldadig Willemsoord en Slow Ride. Voor een aantal van deze projecten is
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eerder een VER aanvraag (Verbinding en Verbeelding) gehonoreerd. Dit gaat om routes en het
verbinden van deze initiatieven, terwijl de voorliggende aanvraag gericht is op vier vaste locaties
en een basisstructuur voor de toekomst.
Een andere VER aanvraag (Plan van aanpak 2013-2015) was bedoeld voor het bevorderen van de
ruimtelijke kwaliteit in de Koloniën van Weldadigheid, en het op gang brengen van de onderlinge
samenwerking hierin tussen de Koloniën. De resultaten hiervan zijn inmiddels voor 99% opgeleverd.
Er hebben zeer uitgebreide analyses op het gebied van de het huidige beleid qua ruimtelijke
kwaliteit van het landschap plaatsgevonden. Daarnaast is het project Koers op Kolonielandschap
succesvol opgeleverd en afgesloten met de Koloniecaroussel op 12 maart.
De pilot Rijksrentmeesterschap door de RCE is bijna afgerond.

Betrokken partijen
• De Maatschappij van Weldadigheid
• Nationaal Gevangenismuseum
• Kempens Landschap
• Vereniging de Ommerschans

Omgeving van het project
In 2012 is het Charter van Merksplas getekend. Hierin spraken 14 Nederlandse en Vlaamse partijen
(inclusief de rijksoverheden) met verantwoordelijkheid voor beheer en toekomst van de koloniën
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af om samen de gebieden te koesteren en te ontwikkelen, en gezamenlijk een nominatieproces als
werelderfgoed te starten. In mei 2015 besloot de minister van OCenW dat de transnationale serie
van de Koloniën van Weldadigheid het eerstvolgende kandidaat-werelderfgoed is dat Nederland
bij UNESCO gaat indienen, in 2017. Het onderzoek naar de ‘OUV’ heeft tot nieuwe inzichten in de
geschiedenis en betekenis van de Koloniën van Weldadigheid geleid.
De samenwerkende partijen hebben zitting in de Stuurgroep Werelderfgoednominatie. Deze
stuurgroep stuurt het programmateam aan, dat zorgt voor de benodigde input voor het uiteindelijke dossier dat naar UNESCO gaat.
Parallel aan het nominatieproces lopen er in de verschillende Koloniën ook projecten rondom
gebiedsontwikkeling. Via de overlappende bestuurlijke lijnen wordt afstemming geborgd.
Bij het dossier van de nominatie voor het Werelderfgoed hoort ook een managementplan.
Onderdeel van dit managementplan is het hoofdstuk ‘publieksvoorlichting en educatie’. Het
voorliggende plan in twee fasen zorgt voor een belangrijk deel voor de invulling van dit hoofdstuk. De publieksvoorlichting en educatie moet in 2018 op orde zijn en daarna ook blijven. Door
een lid van het programmateam van de Werelderfgoednominatie ook lid te laten zijn van het
team dat het voorliggende project uitvoert, zorgen we voor optimale afstemming. Die afstemming
is ook geborgd aan Belgische zijde, door een 1 op 1 relatie tussen de Belgische vertegenwoordiger
in dit project en in het programmateam.

Randvoorwaarden
Voorafgaand aan de start van het project eind 2015 moet aan twee belangrijke randvoorwaarden
voldaan zijn. Allereerst moet er door de partijen een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en
getekend zijn. In deze overeenkomst staat exact beschreven wat de rollen van de partijen zijn
en hun gezamenlijke missie, welke verantwoordelijkheden een ieder draagt, wat de onderlinge
financiële afspraken zijn en welke expertise zij inbrengen in het project, maar bijvoorbeeld ook:
hoe wordt omgegaan met fondsenwerving. Een andere belangrijke randvoorwaarde voor een
goede start en het welslagen van het project is het aantrekken van een externe projectleider. Beide
randvoorwaarden moeten ingevuld worden in fase 0 van het project.

Risico’s en beheersmaatregelen
Afhaken van één van de partners
Maatregel 1: in fase 0 samenwerkingsovereenkomst opstellen en tekenen
Maatregel 2: fase 1 is zo opgebouwd dat alles wat we hier produceren gebruikt kan worden, ook
wanneer de wegen onverhoopt uiteen mochten gaan lopen na fase 1.
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Vertraging in de planning
Maatregel 1: aantrekken externe projectleider, strakke en heldere planning maken
Maatregel 2: partners committeren zich in samenwerkingsovereenkomst aan voldoende inzet van
projectmedewerkers
Maatregel 3: in contacten met externe leveranciers consequent sturen op mijlpalen
Ontbreken museale expertise bij aantal partijen
Maatregel: aanstellen extra medewerker bij Maatschappij van Weldadigheid, museale ondersteuning Ommerschans door Gevangenismuseum
Ontbreken/onvoldoende aansluiting bij het nominatieproces
Maatregel 1: in het projectteam zit 1 lid, een medewerker van de provincie Drenthe als beoogd
siteholder, die een connectie heeft met het programmateam van de Werelderfgoednominatie.
Kempens landschap is ook rechtstreeks betrokken bij het nominatieproces als enige Vlaamse
partner die de 2 betrokken Vlaamse kolonies vertegenwoordigt, ondersteund door alle betrokken
eigenaars en partners op deze sites. Ook hier dus een strakke 1 op 1 relatie die de aansluiting bij
het nominatieproces moet verzekeren.
Maatregel 2: bij de start van het project bevestiging vragen aan programmateam dat tussentijds
de randvoorwaarden vanuit het nominatieproces niet aangepast worden.
Onvoldoende inhoudelijke kwaliteit
Maatregel: kwaliteit borgen door een klankbordgroep in te stellen met deskundigen.
Onvoldoende duurzame kwaliteit te ontwikkelen materialen
Maatregel: in de conceptontwikkelingsfase rekening houden met de instandhoudingsfase. De
pitch/opdracht aan tentoonstellingsbouwers moet rekening houden met eisen die een efficiënt
en kostenbewust onderhoud en actualisatie van de gezamenlijke basisexposities na oplevering
mogelijk maken (denk aan rechten, licenties, onderhoudskosten).
Onvoldoende publieksgericht
Maatregel: instellen van een testgroep met een mix van verschillende publiekssegmenten.
Onverwachte risico’s
Maatregel: Periodiek aparte risicosessies organiseren om tijdig risico’s te onderkennen en daarop
bij te sturen.
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Projectbeheersing

Planning
FASE 0: Opstellen samenwerkingsovereenkomst en projectorganisatie
Vóór 1 dec 2015
Aantrekken overkoepelend projectleider
Startdocument opstellen met projectopdracht, projectmethodiek en projectorganisatie
en gezamenlijke visie en missie
Samenwerkingsovereenkomst opstellen en ondertekenen
Detailplanning fase 1 en verder
1-12-2015

Na besluitvorming RCE, GS Drenthe en aanstellen projectleider start project

FASE 1: Conceptontwikkeling
Nov/dec. 2015
Gezamenlijke conceptontwikkeling,
Uitwerking overkoepelende marktpropositie en marktstrategie
Vormen klankbordgroep en testgroep gebruikers
Start historisch onderzoek naar persoonlijke geschiedenissen (o.a. Will Schackmann)
Eerste kwartaal 2016

Uitontwikkeling concepten gezamenlijk deel
Pitch onder 4 tentoonstellingsontwerpers
Pitch voor ontwikkeling huisstijl, marketing en communicatiestrategie
Keuze tentoonstellingsbureau, vertaling naar schetsontwerpen voor alle locaties
Historisch onderzoek naar persoonlijke geschiedenissen
Terugkoppeling met klankbordgroep,
Invullen detailplanning fase 3
Vervolg subsidietraject: schrijven projectplan naar andere fondsen
Vervolg historisch onderzoek

FASE 2: uitwerking concepten hoofd- en deelprojecten naar definitief ontwerp
Tweede kwartaal 2016 Duidelijkheid financiering, tweede go/no go moment
Inhoudelijk vooronderzoek
Inhoudelijke uitwerking
Derde kwartaal 2016

Van schetsontwerp naar definitief ontwerp gezamenlijk deel
Start productie AV
Uitwerking gezamenlijk deel naar deeluitwerkingen
Terugkoppeling met klankbordgroep

Vierde kwartaal 2016
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Maatschappij van Weldadigheid: uitwerking plannen naar verhaallijn en vlekkenplan
expositie, kenniscentrum en publiekspresentatie
Veenhuizen: uitwerking plannen naar verhaallijn en vlekkenplan; vervolghistorie naar
expositie, binnenplaats en publieksproducten en -programma’s

FASE 2: uitwerking concepten hoofd- en deelprojecten naar definitief ontwerp
Ommerschans: uitwerking plannen naar verhaallijn en vlekkenplan
Kempens Landschap: uitwerking plannen naar verhaallijn en vlekkenplan
Van schetsontwerp naar definitief ontwerp deeluitwerkingen
Schrijven storyline, uitwerken in vlekkenplan, exhibits, teksten, scenario’s AV, etc.
Ontwikkeling publieksprogramma’s en educatie
Oplevering website
Oplevering AV productie
Dec 2016

Afronding project fase 1 naar RCE

FASE 3: productie en realisatie
1-1-2017
Detailplanning zoals in fase 2 vastgesteld
Eerste kwartaal 2017

Ontwikkeling PR campagnes en media (gezamenlijk én afzonderlijk)
Productie tentoonstellingsonderdelen
Bruikleenaanvragen en start beeldverwerving

FASE 4: oplevering en PR
Start PR gezamenlijke en afzonderlijke campagnes
Oplevering alle exposities
April 2018

200 jaar Maatschappij van Weldadigheid; opening

Begroting fase 1
FASE 1: één geschiedenis, vijf verhalen
Historisch onderzoek (extern, 240u)

€ 19.200

Overkoepelend projectleider KvW (1 jr parttime)

€ 50.000

Uren conceptontwikkeling en projectbegeleiding Koloniehof

€ 17.500

Uren conceptontwikkeling en projectbegeleiding Gevangenismuseum

€ 17.500

Uren conceptontwikkeling en projectbegeleiding Kempens Landschap

€17.500

Uren advisering digitale ontsluiting Drents Archief (72u à € 75

€ 5.400

Projectbegeleiding siteholder(s)
Pitch onder 4 tentoonstellingsontwerpers
Pitch ontwikkeling gezamenlijke huisstijl

PM
€ 12.000
€ 4.000

Realisatie audio-visuele productie voor 4 instellingen

€ 40.000

Realisatie AV-exhibit voor 4 instellingen, inclusief uitwerking interactief portret Johannes van
den Bosch conform plan Kempens Landschap (25.000), afgestemd met projectpartners
Schetsontwerp deeluitwerkingen

€ 80.000

Websites en digitale publieksontsluiting

€ 20.000

Internationalisering (vertaling/productie)

€ 20.000

PR campagne en uitingen
Onkosten en onvoorzien
TOTAAL

€ 40.000

€ 5.000
€ 15.000
€ 363.100
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Dekkingsplan fase 1
DEKKINGSPLAN FASE 1
Eigen dekking
Maatschappij van Weldadigheid (Koloniehof)

€ 62.500

Gevangenismuseum

€ 62.500

Kempens Landschap

€ 62.500

Vereniging de Ommerschans
Drents Archief
Provincie Drenthe

€ 1.500
€ 5.400
€ 50.000

Rijksdienst Cultureel Erfgoed (programmalijn Werelderfgoed)

€ 118.700

TOTAAL

€ 363.100

Projectorganisatie
De samenwerkende partners verschillen in achtergrond, doelstelling en omvang van elkaar, maar
werken in dit project en het vervolg dat er na de initiële realisatie op moet komen, samen op
basis van gelijkwaardigheid. Dat wil zeggen dat de ene locatie niet belangrijker is dan de andere.
Wel is de opgave per locatie verschillend. De kwaliteit van de presentaties moet echter overal van
hetzelfde hoge niveau zijn. Hoe we dit gaan bepalen, vormt onderdeel van onze projectagenda en
de projectmethodiek, die in fase 0 zullen worden vastgesteld.
Projectleider
Als het gaat om de vraag wie eindverantwoordelijk is voor het resultaat, zijn er twee fasen te
onderscheiden; de projectfase en de instandhoudingsfase.
Voor de projectfase is het wenselijk dat er een projectleider komt die ervoor zorgt dat er goed
wordt samengewerkt, dat afspraken worden nagekomen en dat de planning wordt gehaald binnen
de gestelde financiële kaders. De projectleider is verantwoordelijk voor budgetbeheer, offertetrajecten en facturering.
De projectleider voor de projectfase moet van de samenwerkende partners voldoende mandaat
krijgen om met gezag te kunnen functioneren. De onderlinge afspraken en samenwerkingsdoelenen verplichtingen worden in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd, waarmee er voor de
projectleider ook een formele basis ontstaat voor diens functie. De projectopdracht, projectmethodiek en sturing van de projectorganisatie zijn onderdeel van een startdocument.
De deelnemers in het project hebben Douwe Huizing, directeur van het Drents Archief, gevraagd
om op te treden als projectleider van dit project. Hij geniet van alle partijen het vertrouwen en
hij beschikt over relevante ervaring en kennis om dit project goed te kunnen leiden. Bovendien is
om inhoudelijke redenen een connectie met het Drents Archief van meerwaarde voor het project.
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Het Drents Archief heeft zich de afgelopen jaren bewezen als vernieuwer binnen de archiefsector. Met de lancering van het internetplatform annodrenthe.nu is het Drents Archief een
modern en digitaal archief. Modern, want gebruikmakend van geavanceerde digitale technieken,
en vertrouwd, want de archiefbronnen worden gekoppeld aan historische locaties in stad en land.
Het Drents Archief biedt onderdak aan het archief van de Maatschappij van Weldadigheid.
Projectteam
In het projectteam zitten vertegenwoordigers van de vier bezoekerscentra. Zij werken onder
leiding van de projectleider de verschillende stappen uit het plan nader uit. Iedere organisatie
levert iemand met voldoende deskundigheid en mandaat om snel stappen te kunnen zetten.
Kennisuitwisseling is in het projectteam cruciaal. Voldoende museale expertise in het projectteam is van wezenlijk belang. De grootste opgave ligt wat dat betreft in Frederiksoord. Daar is
op dit moment onvoldoende museale expertise aanwezig om te komen tot een goede realisatie.
Toevoeging van dergelijke expertise is daar dan ook noodzakelijk. Het Gevangenismuseum
heeft voldoende expertise in huis voor de eigen locatie. De projectteamleden van het
Gevangenismuseum en de Maatschappij van Weldadigheid zullen ondersteuning bieden aan de
veel kleinere locatie Ommerschans. Naast museale expertise is, zeker in de eerste fase, ook kennis
nodig op het gebied van conceptontwikkeling, marketing en communicatie. In fase 0 van het
project wordt besloten op welke wijze deze expertise beschikbaar komt voor de realisatie van de
projectdoelen. In deze fase gaan we ook bepalen hoe om te gaan met opdrachtgeverschap. (i.e. de
opdrachtgever voor projectleider en projectteam, maar ook: opdrachtgever voor derden).
Penvoering
Om praktische redenen is de stichting Maatschappij van Weldadigheid de penvoerder van deze
subsidieaanvraag.
Stuurgroep Publieksvoorlichting en Educatie Koloniën van Weldadigheid
Het projectteam wordt op hoofdlijnen aangestuurd door de stuurgroep Publieksvoorlichting en
Educatie Koloniën van Weldadigheid. In deze stuurgroep hebben zitting: de vier directeuren van
de bezoekerscentra en vertegenwoordigers van de twee beoogde siteholders (provincie Drenthe en
Kempens Landschap).

Kwaliteitsborging
We zijn ons er van bewust dat we met het mogelijk verkrijgen van de Werelderfgoedstatus
mensen uit de hele wereld op bezoek kunnen krijgen. Dat heeft consequenties, bijvoorbeeld voor
de voertaal in onze uitingen, maar ook voor de inhoud. We zullen het verhaal van de Koloniën
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moeten voorzien van lokale èn een internationale context, die kan rekenen op draagvlak van
inhoudelijk deskundigen.
Onze ambitie is om op alle locaties te zorgen voor kwalitatief gedegen aanbod voor bezoekers
met zeer diverse achtergronden. Om voldoende kwaliteit te borgen zetten wij interne en externe
deskundigen in.
Interne deskundigen
De deelnemende organisaties hebben uiteenlopende ervaring op het gebied van het ontvangen
van bezoekers. Wij zorgen er met dit project voor dat die ervaring ten goede komt aan alle
locaties, door onze ervaren medewerkers zitting te laten nemen in het projectteam. Het
Gevangenismuseum heeft laten zien kwalitatief goede tentoonstellingen te kunnen bouwen
die een grote bezoekersstroom trekken. Die ervaring komt met dit project ook ten goede aan de
andere koloniën.
Externe deskundigen
Om ervoor te zorgen dat het verhaal dat over de Koloniën van Weldadigheid wordt verteld, ook
inhoudelijk klopt, stellen wij een klankbordgroep in. Deze klankbordgroep heeft met name tot
taak om te kijken naar de historische juistheid van de gegevens, die zowel in de voorbereidingsfase
als in de uiteindelijke presentatie worden gebruikt. We zoeken naar deskundigen op het gebied
van de 19e eeuw in het algemeen en de Koloniën in het bijzonder.
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Bijlage(n) met achtergrondinfo

1 Verhaal over de Koloniën
2 Achtergronden en ambities van de verschillende locaties
Frederiksoord
Ommerschans
Veenhuizen
Wortel&Merksplas
3 Fase 2: projectplanning, begroting en dekkingsplan
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Bijlage 1 Het verhaal over de Koloniën in een notendop

De Koloniën van Weldadigheid zijn wereldwijd uniek als vroegtijdig en grootschalig voorbeeld van
een sociaal armoedebestrijdingsproject, gekoppeld aan landbouw en landinrichting. De Koloniën
zijn ontstaan vanuit de idealen van Johannes van den Bosch. Deze voormalige legerofficier wil een
oplossing bieden voor de uitwassen van de bittere armoede die aan het eind van de achttiende
eeuw in grote delen van Nederland heerst: zo’n 50% van de stedelingen leeft onder de armoedegrens. Van den Bosch gaf met deze Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België aan het
begin van de negentiende eeuw richting aan het verlichte denken over armoedezorg en het geloof
in de maakbare mens en samenleving. Johannes van den Bosch wordt als een van de belangrijkste
visionairs uit deze periode beschouwd.
Van den Bosch zette hoog in met zijn plan dat voorzag in arbeid, huisvesting, zorg en onderwijs
voor de stedelijke paupers. Nergens ter wereld is op deze schaal een dergelijk initiatief ontplooid.
Een unieke en invloedrijke geschiedenis die nog weinig bekend is bij het grote publiek, maar van
grote invloed is geweest op het utopisch denken in het algemeen en de ontwikkeling van ons
sociale stelsel in het bijzonder. De omvang en uitvoering van de plannen van Johannes van den
Bosch kennen in Europa hun gelijke niet. Van den Bosch wordt internationaal beschouwd als een
invloedrijk visionair. De manier waarop hij naast huisvesting en werkvoorziening vormgaf aan zorg
en onderwijs was zeer vooruitstrevend. Met de door hem ingevoerde leerplicht en het verplichte
ziekenfonds liep hij 80 jaar vooruit op de landelijke invoering. Hiermee stond zijn aanpak aan de
basis van onze huidige sociale voorzieningenstelsel dat behoort tot de beste van Europa.
De voorgeschiedenis
Tientallen jaren van oorlog en stilvallende handel en nijverheid dompelen het Koninkrijk der
Nederlanden in diepe armoede. Op dat moment waren de noordelijke en zuidelijke Nederlanden
(na 1831 België) één land. Met name in de grote steden veroorzaken de paupers veel overlast. Er
wordt niet naar ze omgekeken. De ‘oplossing’ komt uit private hoek. Johannes van den Bosch trekt
zich het lot aan van al deze armen, wezen en vondelingen. Hij schrijft een verhandeling waarin
hij zijn verheffingsplan uiteenzet. Gezien zijn goede betrekkingen met Koning Willem I, krijgt hij
carte blanche om zijn ambities gestalte te geven. De financiering echter, ligt volledig in handen
van Van den Bosch.
Het plan
Van den Bosch, hij wordt tegenwoordig beschouwd als en groot visionair en verlicht denker, gaat
uit van de maakbaarheid van mens en maatschappij. Het is zijn ambitie om de kansarmen uit de
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onderklasse te heropvoeden, ze een bron van bestaan te bieden en ze vervolgens als productieve
en oppassende burgers ‘terug te leveren’ aan de burgermaatschappij. Zijn plan bestaat uit het
inrichten van landbouwkoloniën en hier de stedelijke paupers te voorzien van onderdak in de
vorm van een kleine boerenhoeve met een stuk land. Dit moet bewerkt worden door de geplaatste
gezinnen en zo zouden zij zich een inkomen verwerven, waarmee ze zich aan hun armoede
kunnen ontworstelen. De op te richten Koloniën moeten een zelfvoorzienend karakter krijgen. Dit
houdt in dat er niet alleen winkels, kleine fabriekjes en eigen zorgvoorzieningen gepland worden,
maar ook scholen, kerken en praktische opleidingsmogelijkheden.
De organisatie
Van den Bosch richt om te beginnen in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid op. Dit is de vlag
waaronder hij zijn plannen gaat vormgeven. Hij begint met de aankoop van woeste, dus goedkope,
gronden in het zuidwesten van Drenthe. Vervolgens stort hij zich op het vergaren van de nodige
financiële middelen. Noem hem rustig een ‘crowdfunder avant la lettre’: hij weet in no time
een meewerkend netwerk van relevante notabelen op te bouwen. Zij richten afdelingen van de
Maatschappij op in de grote steden en gaan aan de slag. De beter gesitueerden willen graag van de
overlast veroorzakende paupers af en hebben er ook best wat geld voor over om dit te verwezenlijken. In zeer korte tijd weet de Maatschappij van Weldadigheid zich gesteund door ruim twintigduizend donateurs die elk maandelijks hun bijdrage leveren. Het plan wekt bovendien de interesse
van denkers, beleidsmakers en activisten uit verschillende landen. Er verschijnen heel wat boeken,
pamfletten en verslagen over de Koloniën. En de conclusie daarvan is doorgaans zeer positief.
‘Zo’n project zou ook in eigen land gerealiseerd moeten worden!’
De uitvoering
In korte tijd worden er rond het huidige Frederiksoord meerdere nederzettingen uit de grond
gestampt en verrijzen er 435 woningen met tientallen facilitaire gebouwen. In het najaar van 1818
strijken de eerste gezinnen neer: Van den Bosch houdt van aanpakken. Ze krijgen een nieuwgebouwde boerenhoeve tot hun beschikking met een stuk grond van 3 hectare. De woning is
volledig gemeubileerd en voorzien van linnen en huisinventaris. Deze verstrekte middelen worden
als schuld genoteerd die in de vorm van arbeid terugbetaald moet worden. Mannen werken op
het land, vrouwen houden zich naast het huishouden bezig met spinnen en weven en met de
moestuin. Zo nodig helpen zij ook hun echtgenoten met de landarbeid.
School- en kerkgang zijn verplicht in het kader van de broodnodige (her) opvoeding. Er geldt in de
Koloniën leerplicht vanaf 6 jaar! De beste leerlingen kunnen terecht voor een vervolgopleiding.
Ook de volwassenen krijgen (landbouw) onderwijs. Zo worden ze voorbereid op een succesvol en
zelfstandig leven. Dit gaat allemaal niet vanzelf en dus heerst er een strak regime in de Koloniën.
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Arbeid adelt
Het ontbreekt de armen uit de steden niet alleen aan agrarische ervaring, ze zijn ook niet meer
gewend om te werken en vaak hebben ze een alcoholprobleem. De voormalig werkelozen moeten
daarom in het gareel gehouden worden met strenge discipline en een strikte dagindeling.
Arbeidstherapie dus. Er zijn talloze regels en roosters, strikte kledingvoorschriften en er is zelfs
een eigen geldsysteem om alcoholproblemen te voorkomen: in de koloniewinkels is alles te koop,
behalve sterke drank.
Toch blijft het lastig om de mensen te motiveren en zo wordt er een straf- en beloningssysteem
ingevoerd. De ligging van de hoeves aan rechte, parallel lopende lanen en paden maakt het
makkelijk voor de wijkmeesters om de gezinnen goed in de gaten te houden. Ondanks de straffe
aanpak, is er ook ruimte voor ontspanning. Zo is er een maandelijks feest met eten en drinken
voor iedereen. Hier wordt zelfs sterke drank geschonken en worden de medailles voor goed gedrag
uitgereikt.
Onvrije Koloniën
Aangezien met het plaatsen van gezinnen in de Vrije Koloniën de overlast in de steden niet
was uitgeroeid, wordt een paar jaar later besloten tot het oprichten van de Onvrije Koloniën in
Ommerschans en Veenhuizen. Hier gaan landlopers, bedelaars, vondelingen en wezen naartoe.
Met name Veenhuizen is in eerste instantie bedoeld als inrichting voor kinderen. Er zouden er
maar liefst vierduizend terecht kunnen. Al snel blijkt er een dusdanig grote behoefte te bestaan
aan een plek waar ongewenst volk ‘opgeborgen’ kan worden, dat Veenhuizen hier voor de helft
door bevolkt wordt. De bewoners van Veenhuizen en Ommerschans worden ‘verpleegden’
genoemd, maar in werkelijkheid zijn het gevangenen. De volwassenen staan onder voortdurend
toezicht van bewakers en worden tot werken gedwongen, voor zover ze hiertoe in staat zijn.
Na de oprichting van de gestichten in Veenhuizen volgen de oprichting van een Vrije Kolonie in
het Belgische Wortel en drie jaar later de Onvrije Kolonie in Merksplas.
Indringend verhaal met een gouden randje
In de eerste decennia vallen de oogsten behoorlijk tegen. De arme zandgrond en een tekort aan
meststoffen eisen hun tol. Het streven naar autarkie komt op deze manier behoorlijk onder druk
te staan. Daarnaast blijkt in de praktijk dat de stedelijke commissies lang niet altijd voor het werk
geschikte gezinnen ‘opsturen’. Er ontstaan financiële tekorten die vrijwel niet meer zijn aan te
zuiveren. Met name de kosten van de Onvrije Koloniën rijzen de pan uit. Ze verworden tot het
afvoerputje van de grote steden en kosten de Maatschappij veel geld. In 1856 besluit de Staat der
Nederlanden de Onvrije Koloniën over te nemen, waardoor de Maatschappij financieel gezien weer
wat lucht krijgt. Ze kan zich daarmee ook beter concentreren op haar kerntaak: het heropvoeden
of ‘verheffen’ van stedelijke paupers met als doel deze als productieve en zelfstandige burgers
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te laten terugkeren in de samenleving. Die terugkeer was volledig als ze na 16 jaar de aan hen
verleende lening hadden terugbetaald.
Alhoewel het opereren van de Maatschappij van Weldadigheid geteisterd wordt door tegenslag
en geldgebrek is het te eenvoudig om van een mislukt sociaal experiment te spreken. Volgens het
rapport van een Groningse onderzoeker, heeft 70% van de Vrije Kolonisten kans gezien zich aan
z’n armoede te ontworstelen. Deze mensen zijn uiteindelijk goed terecht gekomen. Bovendien
heeft het ambitieuze plan van Van den Bosch een heel belangrijke bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van de huidige sociale voorzieningen. Die behoren in Nederland en België tot de
beste in de wereld. Al met al zijn de Koloniën van Weldadigheid een indrukwekkend voorbeeld
van het streven naar een betere wereld met minder armoede, meer sociale gelijkheid, emancipatie
en goed onderwijs. Ze vormen een tastbaar monument voor het negentiende eeuwse verlichte
denken.
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Bijlage 2 Fase 2 uitwerking
Ambities per locatie/bezoekerscentrum

Deeluitwerking Maatschappij van Weldadigheid
Op dit moment vormt Museum de Koloniehof in Frederiksoord de historische spreekbuis van de
Maatschappij van Weldadigheid. Hier wordt het verhaal in woord en beeld verteld. Hier ligt de
oorsprong van een indrukwekkende geschiedenis. Hier ook projecteerde Johannes van den Bosch
zijn utopische plannen. Intussen voldoet het knusse museum al enige tijd niet meer. Het is te
klein om de groeiende stroom bezoekers, ook vanuit het buitenland, te kunnen herbergen. Ook
de belangstelling vanuit de scholen overstijgt de capaciteit van het museum. Hoogste tijd dus
voor een nieuwe aanpak, waarin ook het totale verhaal meer aandacht, door meer ruimte, kan
krijgen. Gelukkigerwijs heeft de Maatschappij recent een zeer geschikt pand in het centrum van
Frederiksoord kunnen aankopen. Hier zal een compleet nieuw bezoekerscentrum met museum
worden ingericht. Met een nieuwe, meer collectieve publieksprogrammering vanuit de voorgestelde samenwerkingsvorm is de Maatschappij van Weldadigheid er van overtuigd straks over een
museum/bezoekerscentrum te beschikken dat de kwaliteit biedt die van een potentiële UNESCO
Werelderfgoedsite verwacht mag worden. Daarbij vind de Maatschappij van Weldadigheid het
van belang dit traject te bewandelen vanuit een gemeenschappelijk gedragen visie geformuleerd
vanuit de kernwaarden van de Koloniën van Weldadigheid. Een visie die uitgelegd wordt in een
efficiënte marketingcommunicatiestrategie, uitgewerkt in een marketingcommunicatieplan
waarin de diverse middelen als de bezoekerscentra verder uitgewerkt zijn.
Samenwerking
De Maatschappij van Weldadigheid wil graag een toonaangevend bezoekerscentrum/museum
inrichten dat recht doet aan de bijzondere en geschiedbepalende historie van de Koloniën van
Weldadigheid en daarmee aan het cultureel erfgoed van Johannes van den Bosch. Een belangrijk
doel is om in de samenwerking met de andere Koloniën de omvang en importantie van het werk
van Johannes van den Bosch op passende wijze vanuit een duidelijke visie uit de verf te laten
komen.
Bezoekerscentrum
Wij zien het makkelijker toegankelijk te maken voor een groot publiek als een belangrijke
kerntaak. Dagjesmensen, toeristen, specifiek geïnteresseerde bezoekers en kolonistennazaten zijn
belangrijke doelgroepen. Wij zijn er van overtuigd dat de nieuwe, geïntegreerde aanpak en de
ophanden zijnde Werelderfgoedstatus zondermeer tot extra bezoek en nieuwe doelgroepen zal
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leiden. Nu al vinden jaarlijks zo’n 13.000 mensen de weg naar de Koloniehof. De verwerving van
een groter pand biedt ons de ruimte om grotere aantallen mensen te ontvangen. We willen de
vaste expositie opnieuw inrichten met meer aandacht voor interactiviteit met het publiek en een
prominentere plek voor de recent gerealiseerde videotentoonstelling ‘Kolonieverleden Verteld’.
Oral history
Het oral history-project ‘Kolonieverleden verteld’ is een groot succes en verdient extra ruimte,
zodat meer mensen tegelijk de verhalen kunnen beluisteren en bekijken. Heel graag wil de
Maatschappij een documentaire ontwikkelen op oral history basis: nu het nog kan... De video-expositie toont aan dat deze vorm zeer gewaardeerd wordt door het publiek. De beoogde documentaire vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de bewoners met hun roots al generaties lang
in de kolonie. Dichterbij kun je niet komen.
Digitale studiezaal
Daarnaast bestaat de uitdrukkelijke wens om in het nieuwe centrum een digitale studiezaal in
te richten. Hier kan bijvoorbeeld de bezoeker die gericht op zoek is, rustig stamboomonderzoek
doen, de woonplek van zijn voorouders opzoeken en het digitale foto-archief van de Maatschappij
raadplegen. Het is de bedoeling dat er een koppeling komt met de door het Drents Archief gedigitaliseerde archieven van de Maatschappij van Weldadigheid, waarmee op één plek een indrukwekkende ontsluiting plaatsvindt van de meest geraadpleegde archieven van Drenthe.
Kindermuseum
Een ander streven is, om het scholenprogramma uit te breiden en te stroomlijnen. De enthousiaste reacties van leerkrachten en de kinderen zelf inspireren ons om dit goed lopende programma
op grotere schaal aan te bieden, zodat we geen scholen meer teleur hoeven te stellen door capaciteitsgebrek. Hierbij past de ambitie om een kindermuseum in te richten. Hier kunnen kinderen
ook zonder ouders terecht.
Aantrekken expertise
Om onze ambitie waar te kunnen maken, is het nodig dat wij voldoende expertise gaan
aantrekken.

Deeluitwerking Ommerschans
De Ommerschans heeft een geschiedenis die al begint aan het begin van de 17e eeuw. Toen werd,
op de plek waar later door Johannes van den Bosch de onvrije bedelaarskolonie werd gesticht, een
verdedigingswerk gebouwd. Deze laag van de geschiedenis wordt momenteel door de vereniging
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Ommerschans inzichtelijk gemaakt, onder andere door het uitgraven van de oude gracht. Dit
gebeurt met omvangrijke ondersteuning door de provincie Overijssel, de gemeente Ommen en het
waterschap. Ook wordt vanuit dit budget de begraafplaats van Ommerschans in ere hersteld.
Missie
De vereniging Ommerschans heeft tot doel het behoud en verbetering van de landschappelijke
aspecten en de cultuur-historische elementen van de Ommerschans. De vereniging wil de geschiedenis van de locatie op een kleinschalige manier ontsluiten, passend bij de omgeving, die geen
massatoerisme verdraagt. Door middel van het organiseren van rondleidingen, het uitgeven van
een boekje over de Ommerschans en het maken van educatieve programma’s houdt de vereniging
de geschiedenis levend. De vereniging heeft de afgelopen jaar flink aan de weg getimmerd met
zichtbaar resultaat.
Hoofdgebouw
De vereniging Ommerschans wil graag dat bezoekers zich een voorstelling kunnen maken van
de omvang van het Hoofdgebouw van de bedelaarskolonie. Dit wil zij doen door kleine ingrepen,
zoals het aanleggen van paden op de plaatsen waar vroeger de muren van het Hoofdgebouw
stonden. In het bezoekerscentrum kan dit beeld worden aangevuld door een maquette en een 3D
film over de bedelaarskolonie Ommerschans.
Bezoekerscentrum
De Vereniging Ommerschans wil zo spoedig mogelijk een bezoekerscentrum realiseren. Het
bezoekerscentrum wordt gehuisvest in Hoeve 4. Hoeve 4 is een van de twintig hoeves, die rondom
de bedelaarskolonie werden gebouwd. Op deze hoeves woonden mensen die zich in Frederiksoord
hadden bewezen en in staat werden geacht een groter bedrijf te runnen. Bewoners van de kolonie
Ommerschans werden op deze boerderijen te werk gesteld. In het bezoekerscentrum wil de
Vereniging, naast informatie over de Ommerschans, ook over de Maatschappij van Weldadigheid
informatie geven. Ook is er in het bezoekerscentrum aandacht voor de geschiedenis van de schans
voor en na dat het een bedelaarskolonie was.
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Doelgroepen
De vereniging Ommerschans bemerkt een toename van de belangstelling voor de Kolonie.
Excursies trekken iedere keer meer bezoekers, met in augustus 2015 een recorddeelname van 55
personen. Voorlopig is dat genoeg, maar als het bezoekerscentrum klaar is en de bedelaarskolonie
in het veld weer enigszins zichtbaar, dan hoopt de Vereniging meer mensen te verwelkomen, uit
de provincie Overijssel, aangetrokken door het project ‘Verhaal van Overijssel’, maar ook van over
de provinciegrens en zelfs landsgrenzen. Van één excursie per maand naar dagelijks open voor
bezoekers, maakt een toename van het aantal bezoekers ook mogelijk.
Partners
De Vereniging Ommerschans werkt nauw samen met Staatsbosbeheer en met de familie Hiemstra,
bewoners van Hoeve 4. Staatsbosbeheer is eigenaar van het gebied waar de Ommerschans zich
bevindt. Van de benodigde € 100.000 om de oude bedelaarskolonie zichtbaar te maken, neemt
Staatsbosbeheer 30% voor haar rekening. De familie Hiemstra neemt van de verbouwingskosten
van € 100.000 ook 30% voor haar rekening. Op die manier dragen zij bij aan de verbouwing van
hun boerderij tot bezoekerscentrum. Via een notariële akte wordt vastgelegd de dat Vereniging
Ommerschans de komende 15 jaar gebruik kan maken van het bezoekerscentrum, met daarna
jaarlijks de mogelijkheid tot verlenging.
Omgeving
De Vereniging Ommerschans vindt het belangrijk om de omgeving te blijven betrekken bij haar
plannen; dat is essentieel voor het draagvlak bij omwonenden en het levert ondernemers in de
regio de gelegenheid op om met initiatieven aan te haken bij het bezoekerscentrum. Dat kan
bijvoorbeeld in de vorm van de ontwikkeling van ambachtelijke producten en die in het bezoekerscentrum te koop aanbieden.
Kosten en kwaliteit
De kosten voor de inrichting van het bezoekerscentrum bij de Ommerschans zijn relatief laag,
ten opzichte van de andere musea, omdat veel werk hier gedaan wordt door vrijwilligers. Door de
samenwerking te zoeken met de andere locaties in het project ‘Een geschiedenis, vijf verhalen’,
wordt voldoende kwaliteit en afstemming met de andere Koloniën gegarandeerd. Intensieve
samenwerking met het Gevangenismuseum ligt daarbij voor de hand, vanwege het gedeelde
verleden als ‘onvrije kolonie’ en later als onderdeel van het gevangeniswezen in Nederland.
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Deeluitwerking Veenhuizen, het Nationaal Gevangenismuseum
Hollands Siberië, zo is Veenhuizen in vroegere tijden ook wel genoemd.
Rond 1825 zijn duizenden bedelaars, landlopers, weduwen en wezen uit de grote steden naar
dit “Hollands Siberië” verbannen. Ze wonen in drie grote dwanggestichten, gebouwd door de
Maatschappij van Weldadigheid.
In 1859, als de Maatschappij van Weldadigheid financieel aan de grond zit, worden de gestichten
overgenomen door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Later, in 1875, neemt het ministerie van
Justitie het beheer over en zijn de gestichten officieel Rijkswerkinrichtingen. Het (deels) vrijwillige
karakter verdwijnt en na de overplaatsing van alle vrouwen naar elders, verblijven in de Veenhuizer
dwanggestichten uitsluitend nog mannen. Uiteindelijk maken alle gestichten plaats voor gevangenissen. Ook wetsovertreders met andere vergrijpen op hun kerfstok dan bedelarij en landloperij
worden in Veenhuizen geplaatst. De gevangenen leven zij aan zij met de ‘verpleegden’: de landlopers en bedelaars. Het onderscheid is te zien aan de kleding. Om de strafinrichtingen heen wordt
naar ontwerp van rijksbouwmeesters Metzelaar een heel dorp gebouwd voor het gevangenispersoneel, waarbij de ambtelijke hiërarchie wordt weerspiegeld in de grandeur van de woningen. Sinds
1970 leven er in Veenhuizen geen ‘verpleegden’ meer. Het dorp is pas sinds 1984 vrij toegankelijk.
Daarvoor mochten -naast de gevangenen- alleen het gevangenispersoneel en hun gezinnen het
dorp in. Wie met pensioen ging of een baan buiten Veenhuizen vond, moest verhuizen.
Het Veenhuizen van vandaag is onderdeel van gemeente Noordenveld. Het dorp telt nog wel steeds
twee strafinrichtingen, waarin in totaal zo’n 600 gedetineerden vast zitten. Er staan meer dan
120 rijksmonumenten, waaronder de elektriciteitscentrale, het oude hospitaal en het Tweede
Gesticht: het enige gesticht dat de tand des tijds heeft doorstaan. Op de gevels van de meeste
huizen prijken nog steeds stichtelijke spreuken. De eenheid en uniformiteit in bouwtypes spreekt
tot de verbeelding en maakt Veenhuizen uniek. Nergens anders in ons land is op een dergelijke
schaal een zo grote, tot in de kleinste details doorgevoerde eenduidigheid bereikt.
Het Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen
Het Nationaal Gevangenismuseum, dat in mei 2005 werd geopend in het enige overgebleven
dwanggesticht van de Maatschappij van Weldadigheid uit 1823, heeft in de afgelopen jaren zijn
bestaansrecht ruimschoots bewezen. Het bezoekersaantal steeg van 40.000 in het openingsjaar
tot ruim 100.000 vanaf 2009. In 2012 werd een nieuw record gevestigd van ruim 115.000 bezoekers, dat we sindsdien vast hebben weten te houden. In 2015 ontving het museum zijn miljoenste
bezoeker. Het museum werd in 2007 door het Historisch Nieuwsblad uitgeroepen tot het beste
historische museum van Nederland en op Zoover werd het in 2012 uitgeroepen tot één van de
drie best gewaardeerde musea van Nederland. We kunnen dan ook tevreden terugkijken naar
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ons eerste decennium. Tegelijkertijd is het ook een moment om vooruit te kijken: hoe gaan we de
komende jaren het succes van het museum continueren? Hoe blijven we interessant voor onze
bezoekers? En hoe positioneren wij ons als museum met het oog op toekomstige ontwikkelingen?
De UNESCO-nominatie en het samenwerkingsverband met de andere Koloniën van Weldadigheid,
biedt kans tot verdere (inter)nationale profilering en bekendheid van de naam en het kolonieverhaal. Minimaal een kwart miljoen lezers maakten al eerder kennis met het Veenhuizer kolonieverhaal, sinds het in 2010 verschenen succesvolle boek Het Pauperparadijs van Suzanna Jansen.
Zomer 2016 krijgt dat verhaal opnieuw nationale aandacht in de gelijknamige, groots opgezette
musicalproductie op de binnenplaats van het Gevangenismuseum. Dankzij al deze ontwikkelingen kan het Gevangenismuseum zijn profiel versterken en uitbreiden naar het bredere kolonieverhaal en zo een ruimere cultuurhistorisch geïnteresseerde doelgroep aanspreken en een rijkere
inspiratiebron zijn voor samenwerkingspartners.
Het Gevangenismuseum richt zich in de komende periode op het ontwikkelen en uitdragen
van het kolonieverhaal, als integraal onderdeel van haar eigen geschiedenis. De UNESCO
Werelderfgoed nominatie biedt een uitstekende kans op de integratie van dat verhaal in de
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huidige presentatie over de geschiedenis en actualiteit van het gevangeniswezen. Het verhoogt de
belevingswaarde voor de bezoeker, soms nazaat, die het kolonieverhaal in Veenhuizen verwacht te
vinden maar er nu tevergeefs naar zoekt.
Het kolonieverhaal wordt daarmee een aanvullende pijler onder de identiteit van het
Gevangenismuseum. Het zal niet alleen in de publiekspresentatie en -programmering zichtbaar
worden, maar vormt ook de basis voor communicatie, programmering en partnerships.
Visie en missie van het Gevangenismuseum
Het Gevangenismuseum Veenhuizen is een site-museum. Het ontleent zijn betekenis aan de samenhang tussen de museale collectie, de huisvesting in een voormalig dwanggesticht en de vestiging
in gevangenisdorp Veenhuizen -van oorsprong een kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid-,
in een landschap dat gekenmerkt wordt door de sporen van een (veen)koloniaal verleden.
Visie
In Veenhuizen probeert de Nederlandse samenleving al bijna 200 jaar op steeds andere manieren
de onwilligen en onbekwamen, de armen en onaangepasten te disciplineren en te socialiseren.
Afwijken van de norm en het geloof in de maakbaarheid van de mens en de samenleving zijn
de constante factoren in de verhalen over de tijdgeest van toen en nu. Het Gevangenismuseum
Veenhuizen verbindt het heden en verleden van armoede, verpaupering, misdaad en straf. Het
Gevangenismuseum is daarmee dé plek waar het verhaal wordt verteld over de gevolgen van
normafwijkend gedrag door persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden.
De bezoeker van het Gevangenismuseum ervaart op speelse wijze de spanning in de cirkel van
vrijheid, norm, tolerantie, wangedrag en straf. Het Gevangenismuseum is de plek bij uitstek om
vanuit de eigen museale beleving de persoonlijk en maatschappelijke betekenis en waarde van
deze thema’s te ontdekken en te bevragen. De deelnemers leren en beleven er met en van elkaar.
Het Gevangenismuseum luistert, stimuleert en biedt het platform voor uitwisseling en meningsvorming. Daarbij richt het zich op museumbezoekers en deelnemers die via verschillende kanalen
worden aangesproken.
Missie
Het Gevangenismuseum Veenhuizen pakt je! Bij je bezoek aan dit voormalige dwanggesticht merk
je spelenderwijs wanneer je iets wel of niet mag en dat dit afhangt van de regels en wie ze maakt.
Het museum vertelt de Nederlandse geschiedenis van verpaupering, heropvoeding, normering,
straf en vrijheid en reflecteert daarop vanuit hedendaags perspectief. Het wil vaststaande overtuigingen ter discussie stellen en nuanceren, referentiekader verdiepen en oprekken, en nuance-
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rend denken versterken. Opgedane kennis en ervaringen kunnen ertoe bijdragen dat de bezoeker
actuele gebeurtenissen en fenomenen beter begrijpt en in context plaatst. Het museum kan een
bijdrage leveren aan de tolerantie in de samenleving als geheel.
De deeluitwerking van de dwangkolonie Veenhuizen (fase 2)
Huidige situatie
Het grotere verhaal kent in de huidige presentatievorm meerdere beperkingen. In de vaste presentatie heeft Veenhuizen weliswaar een relatief groot oppervlakte gekregen, met de intentie het
verhaal van de dwangkolonie en justitiedorp in een bredere context te plaatsen, maar de ruimte is
bij lange na niet toereikend om het verhaal van 1823 tot 1984 op volledige en inzichtelijke wijze te
presenteren.
Met een vernieuwde presentatie van het kolonieverhaal, waarbij samenhang binnen het
Werelderfgoed én de eigen identiteit samengaan binnen PR, expositie en daaraan gelieerde
programmering, wordt het Gevangenismuseum één van de zelfsprekende startpunten om het
erfgoed van de Koloniën van Weldadigheid te verkennen.
De plannen
Het museum is toe aan nieuwe ambities; de volgende stap in de ontwikkeling van het
Gevangenismuseum als sitemuseum dat een verhaal van (inter)nationaal belang vertelt. De
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vaste presentatie over Veenhuizen wordt volledig heringericht. Wat wij voor ogen hebben, is
een moderne, interactieve en ervaringsgerichte expositie, die alle zintuigen aanspreekt. Vanuit
persoonlijke geschiedenissen leggen we verbanden tussen verleden en heden en vertellen we een
samenhangend verhaal over vrijheid, opsluiting, armoede en heropvoeding.
Al bij binnenkomst in het museumgebouw wordt duidelijk waar je bent: in een oorspronkelijk
gebouw van één van de vijf Koloniën van Weldadigheid. Als eerste maakt de bezoeker kennis
met het overkoepelende, grotere verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid. Het verhaal
wordt verteld vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken, door steeds vanuit persoonlijke geschiedenissen de verschillenden facetten van de koloniehistorie in beeld te brengen. Met
zogenaamde ‘koloniehoppers’ worden de verschillende vrije en onvrije koloniën ook op persoonlijk niveau aan elkaar gekoppeld; wie mocht vanuit de dwangkolonie promoveren naar een vrije
kolonie? Of andersom…?
Vanaf 1859 valt de Veenhuizer kolonie niet meer onder de Maatschappij van Weldadigheid.
Maar in de gestichten veranderde er aanvankelijk weinig. Rond 1900 veranderde het dorp in een
gesloten dorp, waar ook gevangenen werden ondergebracht, maar tot 1984 bleef Veenhuizen een
unieke, gesloten en autarkische samenleving. Verpleegden, gedetineerden en personeel waren tot
elkaar veroordeeld. Door ook deze periode wordt vanuit een meer persoonlijke invalshoek verteld,
waarmee de geschiedenis persoonlijker beleefbaar en daarmee toegankelijker wordt voor een
breed publiek.
In de deeluitwerking van het Gevangenismuseum wordt niet alleen de vaste presentatie in
het museum vernieuwd, ook het binnenterrein wordt meegenomen in het project, waarbij de
beleving van buiten en binnen in elkaar overvloeien en een logische voorbereiding biedt op de
ringen daarbuiten, waarbij zowel het dorp Veenhuizen en zijn historische ontwikkeling, als de
andere sites van de Koloniën van Weldadigheid worden ontsloten.
De organisatie in het kort
In het museum zijn inclusief de oproepkrachten 51 medewerkers werkzaam, samen goed voor
24 fte. Hiervan is 3,25 fte verantwoordelijk voor de museale taken als Collectie, Presentatie en
Educatie. De overige uren binnen de formatie worden ingevuld door de afdelingen Reservering &
Ondersteuning, Communicatie & Marketing, de Winkel, Vrijwilligerscoördinatie, Directie, Horeca
en Facilitaire Dienst.
Er zijn circa 120 vrijwilligers die zorg dragen voor alle taken ‘voor de schermen’, zoals de kaartverkoop, het geven van rondleidingen en de ritten met de Boevenbus. De vrijwilligers zijn grotendeels
afkomstig uit Veenhuizen zelf, wat aangeeft dat het Gevangenismuseum een groot draagvlak
binnen de gemeenschap heeft en tevens een belangrijke rol binnen deze gemeenschap speelt. De
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vrijwilligers zijn zeer actief binnen het museum, ook in de organisatie van een jaarlijks evenement (de Landlopersdag), het restaureren en onderhouden van de Boevenbussen, de oude brandweerwagen van Veenhuizen, de Elektriciteitscentrale, etc. Daarnaast is een vrijwillige klussenploeg die allerlei werkzaamheden rond het museum verricht, van het plaatsen van nieuwe hekken
tot het maken van onderdelen voor exposities.
Het museum opereert sinds de statutenwijziging van 2007 onder de naam Stichting Nationaal
Gevangenismuseum en heeft sindsdien een Raad van Toezicht. De RvT staat de directie ter
zijde en heeft naast de toezichthoudende taken ook de bevoegdheid tot het vaststellen van het
meerjarenbeleidsplan, de begroting en de jaarrekening.Voorts weet het museum zich gesteund
door de vereniging ‘Vrienden van het Gevangenismuseum’. Deze Vrienden bieden het museum
naast incidentele financiële support ook ondersteuning door middel van hun kennis en ervaring,
relatienetwerk en als sparringpartner. Jaarlijks organiseert de vriendenvereniging de zogeheten
Spinhuislezing waarin een thema rond straf- en strafrechttoepassing nader wordt belicht.

Deeluitwerking Wortel en Merksplas
De voormalige Landloperskolonies Wortel en Merksplas werden opgericht in het begin van de 19de
eeuw ter opname en tewerkstelling van landlopers. Tegenwoordig zijn de Kolonies enorm uitgestrekte landschappelijke gebieden, bestaande uit een gevarieerd landschap van velden, natuur en
erfgoed. Met de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993 werden de Kolonies opgeheven.
Dit had het risico tot versnippering van dit 1000 ha tellende gebied tot gevolg. Als reactie werd
door de Provincie Antwerpen de vzw Kempens Landschap opgericht om de gebieden te bewaren en
te ontsluiten. De bewaring werd in 1999 vastgelegd door de bescherming van de landschappen en
het gebouwenpatrimonium. De gemeente Merksplas heeft een belangrijk aandeel in de veiligstelling van Merksplas-Kolonie door de aankoop van de Kapel en de Grote Hoeve (bestaande uit 14
hoevegebouwen). Het doel is om de Kapel en Grote Hoeve te laten uitgroeien tot bovenregionaal
toeristisch ankerpunt met zowel een cultuurhistorische als een recreatieve dimensie.
De Grote Hoeve en Kapel vormen het centrale baken binnen Merksplas-Kolonie. Beide zijn
beschermde monumenten binnen een beschermd landschap. De implementatie van een belevingscentrum in het hart van de Kolonie, in één van de monumentale gebouwen die de Grote Hoeve
rijk is, betekent een versterking van de belevingswaarde van het landschap.
Het ‘Nature Culture Centre’ vertelt het verhaal van de Kolonies: de bijzondere (ontstaans)geschiedenis, de socio-culturele aspecten, de variatie in natuurlandschap, erfgoed en recreatie komen
ruimschoots aan bod. Wortel- en Merksplas-Kolonie zijn immers één van de karakteristieke ontginningsgebieden die de Noorderkempen typeren. Daarnaast staan de Kolonies bekend als belangrijke
materiële getuigen van een periode waarin armenzorg aan belang won.
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Ambitie
Dit project omvat de implementatie van een belevingscentrum ‘Nature Culture Centre’ in
het woonstalhuis van de Grote Hoeve te Merksplas-Kolonie waar recreanten/toeristen worden
ingelicht over het verhaal van de Kolonies en de culturele en natuurlijke rijkdom van de gebieden.
De bedoeling is dat de bezoeker nieuwsgierig wordt gemaakt en het bezoekerscentrum kan
exploreren op eigen houtje, alvorens de omgeving te verkennen. Geschiedenis, cultuur, natuur
en toerisme/recreatie in de omgeving komen op interactieve en dynamische wijze aan bod.
Met behulp van digitale ontsluiting en multimediale technieken wordt de bezoeker op een
interactieve en dynamische wijze ondergedompeld in de belevingswereld van de landloper, de
geschiedenis, natuur en ruimtelijke context. Het centrum (de juiste naam ligt nog niet vast)
is vrij toegankelijk voor bezoekers en heeft openingsuren die gelijklopen met de brasserie die
in hetzelfde gebouw wordt ingericht. Doelstelling van dit bezoekerscentrum is om bezoekers
een eerste impressie te geven van historie van de Kolonie, de landlopers, ontstaansgeschiedenis
van het landschap, natuurwaarden en cultuurwaarden die aanwezig zijn op de site, toeristische bezienswaardigheden enz. Bezoeker wordt nadien aangespoord om landschap zelf te gaan
verkennen via o.a. recreatieve netwerken, Kolonie-app, enz.
We rekenen op een stijging van het bezoekersaantal in de Kolonies van Wortel en Merksplas, waarbij
de focus zowel ligt op individuele bezoekers (families, …), bezoekers die op zoek gaan naar hun
voorouders, schoolbezoeken (educatieve werking), recreanten die het landschap in willen trekken, …
Versterking streekidentiteit
De brede ontsluiting naar het publiek zal bijdragen aan het versterken van de streekindentiteit.
De Kolonies werden namelijk destijds aanzien als te vermijden gebied gezien de landlopers er
woonden. Echter, de laatste jaren is een belangrijke evolutie ontstaan waarbij de lokale bevolking de unieke waarde van ‘hun’ prachtige landschap koestert. Bij verschillende projecten rond
de Kolonies werd de lokale bevolking steeds succesvol betrokken (cf. opmaak wandelnetwerk,
schapenbegrazing, opmaak landschapsbeheerplan, evenementen,…). De oprichting van een
belevingscentrum zal fungeren als een hefboom om het lokale draagvlak nog meer uit te breiden,
zodoende de lokale profilering te overstijgen.
Concrete activiteiten (gepland)
• Historisch onderzoek Rijksarchief Beveren:
in tegenstelling tot de Nederlandse archieven zijn er nog relatief veel ‘onontgonnen’ archieven
in België, voornamelijk in het Rijksarchief van Beveren. Binnen dit projectvoorstel zou ruimte
kunnen gemaakt worden om deze archieven deels te doorpluizen. Er zijn immers een aantal
erg interessante archiefingangen die boeiend kunnen zijn voor het globaal verhaal. Zo is er
bijvoorbeeld een archiefingang met de naam “Stukken betreffende ontslagen kolonisten die in
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het gesticht van Veenhuizen werden opgenomen”. Te onderzoeken op termijn kan ook zijn om
bepaalde archieven grensoverschrijdend beschikbaar te maken.
• In het bezoekerscentrum wordt een interactieve kaart voorzien waarop de verschillende
kolonies getoond worden met een touchscreen per kolonie waar ruimte is voor foto’s, tekst,
plannen, video,…
• 360° interactieve tour van de kolonies van Wortel en Merksplas (uit te breiden naar alle koloniën van weldadigheid en een unieke feature voor zowel bezoekerscentra als gezamenlijke
website. Een eerste blik hierop (nog maar 1 locatie in Merksplas toegevoegd): http://www.littleplanet.be/360/kolonies/
• Uitwerking interactief portret Johannes Van den Bosch. Portret lijkt in eerste instantie gewoon
portret, stilstaand beeld, maar begint dan opeens te spreken, bewegen, valt tijdje later weer stil
in andere pose, dan komt nieuw fragment, … Stichter kan op deze manier zelf aan het woord
komen om zijn beweegredenen te vertellen en te verhalen over de problemen die opduiken etc.   
• Marketingcampagne: Kempens Landschap (in samenspraak) werkt campagnebeeld uit dat kan
doorvertaald/gepersonaliseerd worden naar elke kolonie afzonderlijk toe. Boodschap van totaalverhaal wordt gegeven, met ruimte voor individuele eigenheid per kolonie.
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Bezoekerscentrum
De totaliteit van uitvoering voor ons bezoekerscentrum komt neer op ongeveer 600.000 euro.
De ontwerpkosten voor het totaal bedragen ongeveer 40.000 euro. Dit zijn ramingen, want de
concrete kosten zijn nog niet bekend. Op deze bedragen hebben wij momenteel 317.077 euro
subsidie vanuit Toerisme Vlaanderen. En qua dekking kan verder onze tijdsbesteding van personeel aangevuld worden. Een jaar voltijdse besteding door mij komt neer op 67.234,74 euro
(38.46 euro uurkost).
Ons bezoekerscentrum telt 2 verdiepingen: de benedenverdieping wordt ingericht met een vaste
tentoonstelling. De bovenverdieping wordt voorzien voor tijdelijke tentoonstellingen. De bedoeling hierachter is om geregeld nieuwe dingen te kunnen aanbieden aan bezoekers. Dit kan van
alles zijn, dieper ingaand op detailaspecten van de landlopersgeschiedenis of een foto-expositie
van het huidige landschap, noem maar op.
Boeiend zou zeker kunnen zijn om in het vervolgverhaal van dit project tijdelijke tentoonstellingen te ontwikkelen die kunnen rondreizen tussen de verschillende bezoekerscentra. Daarmee
bereiken we een groot publiek met één opstelling, kunnen we allen geregeld iets nieuws bieden
aan bezoekers, en versterken we de band tussen de bezoekerscentra.
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Bijlage 3 Begroting fase 2
In fase 2 gaan we de resultaten uit fase 1 per locatie verder uitwerken. Hieronder een doorkijk in
de plannen tot 2018.
FASE 2: deeluitwerkingen
Deeluitwerking Maatschappij van Weldadigheid
Expositie
Historisch onderzoek persoonlijke geschiedenissen (extern, 100u)

€ 8.000

Definitief ontwerp en bestek

€ 20.000

Uitwerken inhoud/content (extern, 400 uur)

€ 40.000

Realisatie 200 m² expositie

€ 400.000

Presentatie
Conceptopzet (100 uur)
Conceptuitwerking en realisatie

€ 8.000
€ 80.000

Auditorium

€ 400.000

Kenniscentrum

€ 100.000

Kindermuseum

€ 50.000

Randprogrammering en gelieerde producten
Conceptopzet (200 uur)

€ 15.000

Educatieve programmering

€ 15.000

Opzet en uitvoering publieksactiviteiten

€ 30.000

Promotie en publieksbereik

€ 25.000

Onkosten en onvoorzien
SUBTOTAAL

€ 30.000
€ 1.221.000

Deeluitwerking Veenhuizen
Expositie
Historisch onderzoek persoonlijke geschiedenissen (extern, 100u)
Definitief ontwerp en bestek
Uitwerken inhoud/content (intern, 500 uur)
Realisatie 300 m² expositie

€ 8.000
€ 20.000
€ 25.000
€ 600.000

Binnenplaats
Conceptopzet (80 uur)

€ 4.000

Conceptuitwerking en realisatie

€ 70.000

Presentatie mobiele collectie

€ 50.000

Randprogrammering en gelieerde producten
Conceptopzet (200 uur)

€ 10.000

Educatieve programmering

€ 15.000

Opzet en uitvoering publieksactiviteiten

€ 30.000

Onderzoek en ontwikkeling mobiele applicatie

€ 25.000

Promotie en publieksbereik

€ 25.000
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Onkosten en onvoorzien
SUBTOTAAL

€ 30.000
€ 912.000

Deeluitwerking Wortel/Merksplas
NB wordt voor een groot deel uitgevoerd in 2016
Historisch onderzoek Rijksarchief Beveren

€ 40.000

Interactieve kaart in bezoekerscentrum met touch screen

€ 15.000

360° interactieve tour

€ 25.000

Nadere uitwerking interactief portret Johannes van den Bosch

€ 25.000

ontwerpkosten

€ 40.000

marketingcampagne (uit te werken voor alle koloniën)

€ 20.000

Publiekspresentatie gekoppeld aan archiefmateriaal

€ 200.000

SUBTOTAAL

€ 365.000

Deeluitwerking De Ommerschans
Bouwkosten (aanpassen Hoeve 4 tot bezoekerscentrum en zichtbaar maken Koloniegebouw)
Begane grond

€ 38.500

Bovengedeelte

€ 7.500

Parkeerplaats

€ 1.000

Onvoorziene kosten

€ 13.000

Zichtbaar maken Koloniegebouw

€ 95.000

Inrichtingskosten

€ 40.000

Eigen uren
Promotie
SUBTOTAAL
TOTAAL

PM
€ 20.000
€ 215.000
€ 2.713.000

DEKKINGSPLAN FASE 2
Eigen dekking
Maatschappij van Weldadigheid (Koloniehof)

PM

Gevangenismuseum

PM

Kempens Landschap

€132.923

Vereniging de Ommerschans (bijdrage 30% door SBB en eigenaar Hoeve 4)

€ 60.000

Beoogde fondsen
Bankgiro Loterij

PM

Mondriaan Foundation

PM

DOEN

PM

Provincie Drenthe

PM

VSBfonds

PM

Prins Bernhard Cultuurfonds
Toerisme Vlaanderen (tbv tentoonstelling Merksplas)

PM
€ 317.077

TOTAAL

41

42

43

