
Het Verenigingsgebouw, De Koepelkerk
en De Grote Kerk in Veenhuizen

GEZOCHT: EXPLOITANT
VOOR DRIE SFEERVOLLE

MONUMENTEN



EEN UNIEKE KANS
Aan de rand van het dorp Veenhuizen, een 
dorp met een prachtig landschap, een bij-

zonder verhaal en een levendige sfeer, 
liggen Het Verenigingsgebouw, De Grote 

Kerk en De Koepelkerk. 
De Nieuwe Rentmeester is eigenaar met als 
doel het erfgoed van Veenhuizen te behou-
den en daarin ook te zorgen voor bestendig 
gebruik. Per januari 2023 biedt de Nieuwe 

Rentmeester deze objecten aan voor
verhuur. Het betreffen drie unieke rijks- 

monumentale gebouwen op een prominente 
plek in het dorp Veenhuizen, welke uit-

geroepen is tot UNESCO werelderfgoed. 
De gebouwen liggen aan de hoofdweg, 

tegen de kern van het dorp aan, met onder 
andere het nationaal gevangenismuseum, de 

Maallust bierbrouwerij en diverse over-
nachtingsmogelijkheden, omringd door een 

bosrijk gebied. Met de bestemming
‘gemengd’ zijn er volop kansen voor het 

uitbaten van deze spraakmakende objecten. 



600.000
BEZOEKERS...

De vorige eigenaar heeft jarenlang
genoten van deze prachtige locaties.

Hij heeft aangegeven gemiddeld
2 evenementen in het weekend te

organiseren en in de wintermaanden
gemiddeld 4 cursussen per week te

faciliteren. Door de combinatie van de 
drie complimenterende locaties

waren de mogelijkheden voor derge-
lijke bijeenkomsten oneindig, met alles 

op steenworp afstand van elkaar.
Jaarlijks komen meer dan 600.000 
bezoekers naar Veenhuizen voor

recreatie en natuur. Kortom, er is veel 
aanloop en reuring in het dorp. 



KIJKDAG
EN MEER INFORMATIE

In deze brochure nemen we je mee in 
het verhaal achter deze drie locaties, 
laten we je kennismaken met de sfeer 

en vertellen we je meer over de
mogelijkheden die deze warme en 

veelzijdige locaties bieden. Op
6 december van 13.30 tot 16.30 uur is 
een kijkdag georganiseerd. Aanmelden
hiervoor kan door een email te sturen 

aan info@nieuwerentmeester.nl.



LIGGING
Een prachtig stuk groen vormt de 

verbinding tussen de drie locaties in het 
bijzondere dorp Veenhuizen. Een dorp 

met een wonderlijke geschiedenis,
waarvan ook nu nog veel te zien is. De 
meer dan honderd monumentale panden 
vertellen een uniek verhaal van een in-

drukwekkend en omvangrijk experiment 
op het gebied van armoedebestrijding; 
Veenhuizen was één van de voormalige 

koloniën van Weldadigheid. Rechte lanen, 
statige panden, musea, ateliers en sfeer-

volle eet- en drinkgelegenheden
kenmerken dit historievolle dorp, waarin 
ook Het Verenigingsgebouw, De Grote 

Kerk en De Koepelkerk tot op heden een 
centrale rol hebben vervuld.



HET VERENIGINGSGEBOUW
LOCATIE



HET VERENIGINGS-
GEBOUW

Loop over de lange oprijlaan en langs 
de oude eik naar Het Verenigings-

gebouw en raak onder de indruk van de 
omvang van dit monument.

Het Verenigingsgebouw is een van de 
meest veelzijdige panden. De bar, 

buitenplaats en diverse zalen, van groot 
tot klein, bieden oneindig veel mogelijk- 
heden. Het Verenigingsgebouw wordt 

tot op de dag van vandaag ook door het 
dorp gebruikt als evenementenlocatie en 
heeft daarom de bijnaam ‘het gebouw’ 

gekregen.

HET VERENIGINGSGEBOUW
LOCATIE



GESCHIEDENIS
Het Verenigingsgebouw oogt als een 

statisch pand, maar dit is zeker niet de 
aard van het gebouw. In 1922 werd 

deze indrukwekkende locatie gebouwd 
door S. Wijn in opdracht van het

Ministerie van Justitie.
Het pand had als doel de werknemers 
van het gevangeniswezen ontspanning 
en plezier te bieden. Het was een plek 

waar mensen elkaar ontmoetten en 
nieuwe ervaringen opdeden. 

HET VERENIGINGSGEBOUW
LOCATIE
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KENMERKEN 
Adres: Hoofdweg 116
Bouwjaar: 1920-1922
Perceeloppervlak:
8.411 m2 - 601 m
Opp.: 1390 m2 bvo
Huidig gebruik:
Evenementlocatie
Monumentennr.:
469404
Architect: S. Wijn
Kadastraal: Gemeente
Noordenveld, sectie N,
nummer 4337
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LOCATIE



DE KOEPELKERK
In de Koepelkerk staan liefde,

vertrouwen en gastvrijheid centraal. 
Deze indrukwekkende locatie bestaat 
uit een grote zaal vol met prachtige
details en geeft bij binnenkomst een 

warm gevoel. Het monumentale 
gebouw heeft een achthoekige vorm en 

door de indeling wordt je aandacht 
direct naar het midden getrokken. De 
zaal heeft een geweldige akoestiek en 

is daarmee perfect voor concerten,
intieme bruiloften, gezellige feesten en 

bijzondere bijeenkomsten.

DE KOEPELKERK
LOCATIE



GESCHIEDENIS
Op 7 juli 1825 werd de eerste steen

van de Koepelkerk gelegd. De kerk was 
bestemd voor de Hervormde bewoners 

van de kolonie Norg. Bijna een jaar 
nadat Vrouwe Rudolphina Wilhelmina 
van den Bosch de eerste steen legde, 

werd het gebouw op 25 juni 1826
ingewijd. Pas velen jaren later, in

1946, kreeg de kerk haar kenmerkende 
witte klok. 

DE KOEPELKERK
LOCATIE





DE KOEPELKERK
LOCATIE

KENMERKEN 
Adres: hoofdweg 112
Bouwjaar: 1825
Perceeloppervlak: 4.044 m2 - 361 m
Oppervlak: 306 m2 b.v.o.
Huidig gebruik: Evenementlocatie
Monumentennr.: 30801
Architect: H. Wind
Kadastraal: Gemeente Noorderveld, 
sectie N, nummer 4223



DE GROTE KERK
LOCATIE



DE GROTE KERK
De naam van deze kerk drukt het al

uit; een imposante kerk met een hoog 
houten gewelfd plafond. Een sobere 

kerk met verfijnde details in
neo-gotische stijl. Bij binnenkomst van 
de Grote Kerk wordt je oog getrokken 
naar de muurschilderingen die verlicht 

worden door het licht dat schijnt
door grote ramen van deze kerk.

Er hangt een inspirerende en indruk-
wekkende sfeer die perfect is voor 

bruiloften, concerten en andersoortige 
evenementen.

DE GROTE KERK
LOCATIE



GESCHIEDENIS
In 1891 kreeg architect W.C. Metzelaar de 

opdracht om een nieuwe kerk te bouwen voor 
de rooms-katholieke kerk in Veenhuizen. De 

oude kerk was te klein geworden en diende ver-
vangen te worden door een grotere kerk voor de 

gemeenschap. Daar geloofsopvoeding een
belangrijk onderdeel was van de ‘resocialisatie’. 
Metzelaar was een man, die net als zijn vader, 
vasthield aan een ambachtelijke stijl. Hij ont-
wierp de Grote Kerk in een neo-gotische stijl, 

maar eenvoudig en met een eigen karakter.
Het werd een grote zaalkerk, zonder pilaren, 
met aparte zitplaatsen voor de ambtenaren en 
daarnaast nog eens 800 plaatsen voor de ‘ver-
plichte bezoekers’. Het plafond werd in hout, 

met versieringen, uitgevoerd in plaats van steen. 
Deze houten zoldering wordt gezien als de oor-
zaak van de bijzondere akoestiek in deze kerk.  

DE GROTE KERK
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KENMERKEN 
Adres: Kerklaan 6
Bouwjaar: 1891-1893
Perceeloppervlak:  3.360 m2 - 249 m
Oppervlak: 626 m2 bvo
Huidig gebruik: Evenementenlocatie
Monumentennr.: 422057
Architect: W.C. Metzelaar
Kadastraal: Gemeente Noordenveld,
sectie N, nummer 4086

DE GROTE KERK
LOCATIE



EEN BLIK NAAR DE TOEKOMST
Wat deze drie historische locaties met elkaar 

verbindt, is dat zij in het leven geroepen zijn als 
plaatsen voor ontmoeten en verbinding. Het 
‘ontmoeten’ is dan ook de rode draad die De 

Nieuwe Rentmeester vast wil houden op deze 
locaties, dit kan op uiteenlopende manieren 

vormgegeven worden. Het Verenigingsgebouw 
beschikt over vijf zalen, een buitenterras en een 
bar. Daarnaast hebben de twee kerken elk zijn 

eigen unieke eigenschappen. Hier ligt een uitge-
breide geschiedenis en ook vele herinneringen 
verborgen. Het doel is om het verhaal door te 

geven en mensen de gelegenheid te geven 
nieuwe herinneringen te maken.

 Begin 2023 wordt er een nieuwe huurder/ 
huurders voor deze locaties gezocht/ De Nieuwe 
Rentmeester is m.n. benieuwd naar de inzendin-
gen met ideeën van geïnteresseerde partijen die 

aansluiten bij de visie van de Nieuwe Rent-
meester. Tevens wordt het concept getoetst op 

haalbaarheid.



INTERESSE?
Op 6 december van 13.30 tot 16.30 uur

is een kijkdag georganiseerd. 
Geïnteresseerden wordt verzocht om
een schriftelijk voorstel in te dienen.

Gunning vindt plaats op basis van
prijs, voorwaarden en beoogd gebruik

van de objecten. 
Voor de richtlijnen, meer informatie

en vragen kan contact gezocht worden
met de Nieuwe Rentmeester.

Stuur ons een mail naar
info@nieuwerentmeester.nl.



EEN BIJZONDERE
LOCATIE

MET UNIEKE
KANSEN



DISCLAIMER

Het aanbieden van deze vrijblijvende informatie laat
onverlet de vrijheid tot eigen onderzoek door kandidaat 
huurders. Gegadigde kan zich nimmer jegens de Nieuwe 
Rentmeester beroepen op de onjuistheid of onvolledig- 

heid van de informatie, noch dat hij niet voldoende in de 
gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de 
juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, 

noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest enig ander 
onderzoek te verrichten. 

Deze informatie betreft geen aanbod, maar een vrij-
blijvende uitnodiging tot het doen van een bod. Aan (een 

uitnodiging tot) deelname aan het verhuurproces kan 
gegadigde geen rechten ontlenen, ook niet aan het 
voeren van enige onderhandeling met de Nieuwe

Rentmeester. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens 
betreffende de bouwkundige staat, foto’s en alle overige 

gegevens, als opgenomen in deze teaser, zijn op basis 
van de thans bekende gegevens naar beste weten en 

kunnen verstrekt. De informatie in deze teaser is
uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te 

stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en
de volledigheid daarvan.


