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Samenvatting
Het is hoog tijd dat het Veenpark (1966) zich geheel gaat focussen
op het nog ontbrekende verhaal van Drenthe, het verhaal van het Veen.
Geen enkel verhaal heeft de provincie en met name het zuidoosten
van Drenthe zo gevormd. In duizenden jaren vormde zich een dik
pakket hoogveen aan de oostkant van UNESCO Geopark de Hondsrug.
Vanaf begin 19e eeuw begon de vervening van het gebied Drentse
Monden. In rap tempo schoof het naar het zuiden op en rond 1860
kwam het gebied van het Veenpark aan de beurt, waar het in 1960 geheel
tot stilstand kwam. Het is nog altijd zichtbaar in het prachtige landschap.
Op het Veenpark is naast het openluchtpark ook de laatste turfafgraving
te beleven: een waar landschappelijk museumtopstuk. Het Veenverhaal, is
verankerd in de identiteit en het karakter van de Drentse bewoners.
Wie het Veenverhaal kent, leert Drenthe en haar bewoners kennen.

De landelijke tendens is dat de inhoudelijke waarde, diepgang en
kwaliteit van musea en andere vrijetijdsbestedingen wordt gevonden
in lokale verhalen met nog altijd actuele, universele zeggingskracht,
zoals het Veenverhaal, met haar mooie en lelijke kanten en perspectieven.
Omdat het Veenpark een museum van provinciaal belang wil worden en
door wil groeien naar 70.000 - 75.000 bezoekers binnen 2-5 jaar, is deze
inhaalslag ook nodig. Ook is het nodig om te zorgen dat Drenthe een
nog sterkere toeristische trekpleister voor Emmen en omgeving krijgt,
waar de lokale en regionale stakeholders zich in blijven herkennen en
aan mee werken.
1

Internationaal: Naturpark Moor-Veenland (Duitsland)
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Nationaal: Zuiderzeemuseum, Openluchtmuseum, Veenkoloniaal museum Veendam
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Provincie en gemeente: Provincie Drenthe, Gemeente Emmen
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Omgeving
Mindset
Kennis

Toeristen

Bewoners

Regionaal: Staatsbosbeheer, Stichting het Drentse Veenland,
Marketing Drenthe, Stichting Marketing Regio Emmen
Scholieren
Studenten
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Plaatselijk: Harmonium Museum, Collectie Brands,
Industrieel Smalspoormuseum, Van Gogh Huis Drenthe,
Historische vereniging ‘t Aole Compas

Het
Veenverhaal

Bezoeker
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Unieke
combinatie

Tijd
1920

•
•
•

Openluchtmuseum
Science center
Museaal Topstuk

´t Aole Compas
100 vrijwilligers
Dagbesteding
het Haantje

Verleden

Nu

Toekomst
Verbinding met plekken
en lokale stakehodlers

Wat betekent
dit in jouw
leven?
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Kijkwijzer bezoeker:
relevantie en verbinden

Veenpark in haar omgeving met haar stakeholders en doelgroepen

Deze lokale ontwikkelingen worden ook vanuit het Rijksbeleid
(Ministerie van OCW, thema historisch perspectief) bevorderd en passen
in de merkwaarden van Marketing Drenthe.

Meer dan
Betrouwbaar

Precies goed

Minder dan

Oorspronkelijk

Om haar toekomst veilig te stellen, wil het Veenpark dit in zijn geheel op
een duurzame wijze doen.

Van

Een tentoonstelling is een krachtig middel om mensen
werkelijk te raken, perspectief te bieden, te verbinden en
daarmee in beweging te krijgen. Dat is ons hoogste doel

Ondoorgrondelijk

Verouderd door gebrek aan
inhoudelijk format
Verbruik materiaal bij bouw
tentoonstelling

Authentiek, no-nonsense, puur

Onderdelen slijten
Vorm staat vast, is niet ergens
anders te zetten of te actualiseren

Vriendelijk

Hartelijk

Amicaal
Losstaand concept,
zonder verbinding
met lokale partijen
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Zoe

Energiek, gastvrij, oprecht

Degelijk

Robuust

Schraal

Naar

Stoer, krachtig, ongepolijst

Rustig

Ongedwongen

Achteloos

Duurzame
verbinding
met (lokale)
stakeholders,
voor continuïteit
in de toekomst

Toekomstgericht
ontwerpen:
modulair,
herbruikbaar,
en aanpasbaar
zowel in bouw
als in hard- en
software

Beleid & budget
voor onderhoud
en hufterproof
bouwen

Zo veel mogelijk
duurzaam &
herbruikbaar,
materiaal
gebruiken
voor bouw
tentoonstelling

Inhoudelijk
format waarbij
continue
actualisering
& toevoegen
mogelijk is

Een tentoonstelling is
een krachtig middel om
mensen werkelijk te raken,
perspectief te bieden,
te verbinden en daarmee
in beweging te krijgen.
Dat is ons hoogste doel

Ontspannen, informeel, onbezorgd

Bedacht

Doordacht

Perfectionistisch
Zoeken naar balans

Inhoudelijk, kwaliteit, georganiseerd

Merkwaarden Marketing Drenthe

Duurzaamheidsbeleid museale ontwikkeling
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Dagjes uit, short stay, fietsvakanties en museaal bezoek groeien jaar op
jaar. De coronacrisis geeft daarentegen zorgen, maar stemt ook positief
voor het zeer ruim opgezette openlucht park dichtbij Wildlands in Emmen.
Het is tijd om te gaan vernieuwen en verbeteren. Graag nemen we u in
dit masterplan mee in onze verbeeldingen en berekeningen.

Kengetallen
• Oppervlakte 160 hectare waarvan ruim 100 hectare natuurlijk,
slechts gedeeltelijk, afgegraven hoogveen
• Parkeerplaats voor 2.000 bezoekers
• Bezoekersaantallen van 50.000 gedaald naar 35.000 in vijf jaar
Toekomst:
• Gewenste groei bezoekers naar maximaal 75.000 na vijf jaar
(conform dit masterplan en bijbehorende investering)
• Het project wordt gefinancierd door de stichting Veenomenaal
Veenpark met ondersteuning van de Provincie Drenthe en de
Gemeente Emmen
• De totale investering bedraagt initieel 1 miljoen euro
• Een tweede fase van nogmaals 1 miljoen euro kan mogelijk daarna
worden uitgevoerd in het kader van Interreg VI
• Gedurende de komende jaren wordt onderzocht welke mogelijkheden
er bestaan om nog een derde investering van een miljoen te realiseren
• Voor de planning van het project verwijzen we naar het
Plan van Aanpak (zie bijlage)
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1. Start
In de Cultuurnota van de Provincie Drenthe 2021-2024 constateert het
college dat het zo Drentse thema, het verhaal van het Veen, ontbreekt in
collecties en verhalen van Drenthe. Drenthe heeft wel al sinds 1966 het
Veenpark. Een eigentijdse, museale vertaling van dit Veenverhaal wordt
daarom samen met de gemeente Emmen, de Provincie en het Veenpark
onderzocht. Met als doel dat het Veenpark uiteindelijk een museum van
provinciaal belang wordt.

Op dit moment is het project in de initiatieffase. Het voor u liggende
stuk geeft u inzicht en richting hoe wij gezamenlijk voorwaarts willen
gaan. We hebben verbeeld en gerekend voor een eerste visie.
De uitvoering van dit masterplan is een voorwaarde om de toeristische
en economische functie weer op het oude peil te krijgen en zelfs
daarboven. We nemen u graag mee in dit plan.

De provincie Drenthe hanteert de volgende criteria voor een museum
van provinciaal belang:
• De kwalitatieve status van landelijk erkend, of geregistreerd museum
Het Veenpark wil werk maken van de registratie bij het Nederlandse
Museumregister.
• Een aanbod van bovenprovinciale betekenis of een collectie van (kunst)
historisch belang voor Drenthe
Het verhaal en bijbehorende collectie heeft deze potentie en wordt
nergens anders verteld. Het Veenpark heeft collectie maar zal collectie
aan moeten gaan zoeken met een in dienst te nemen conservator.
• Van belang voor provincie brede cultuureducatie
Dit is in orde, op basis van kerndoelen van het onderwijs bij het
Veenverhaal
• Een aantoonbare toeristische en daarmee economische functie
Dit is reeds aangetoond, het Veenpark bestaat sinds 1966.
• Goed bereikbaar voor publiek (voorzieningen en openingstijden)
Dit is in orde
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2. Waarom
Het Veenpark in Barger-Compascuum bestaat al sinds 1966.
Het park is goed voor 35.000 tot 50.000 bezoekers, zonder subsidie
van de overheid of fondsen. Het ondernemen en sober omgaan met
middelen zit de organisatie in het bloed en de passie om dit
Veenverhaal te blijven vertellen is groot.
Het Veenpark is een openluchtmuseum met bewezen kracht.
Openluchtmusea zijn tijdloos aantrekkelijk en mogen zich reeds jaren
verheugen op groeiende bezoekersaantallen (Openluchtmuseum Arnhem,
Zuiderzeemuseum), zeker in tijden van corona.
Het is echter hoog tijd om in het Veenpark een inhoudelijke, museale
en kwalitatieve slag te maken om Drenthe een nog sterkere toeristische
trekpleister te geven, waar de lokale en regionale stakeholders zich
in blijven herkennen en aan mee werken. De landelijke tendens is dat
de inhoudelijke waarde, diepgang en kwaliteit van musea en andere
vrijetijdsbestedingen worden gevonden in lokale verhalen met
universele zeggingskracht.
Omdat het Veenpark een museum van provinciaal belang wil worden,
is deze inhoudelijke, museale en kwalitatieve slag ook nodig.
Het Veenpark is een plek waar geschiedenis levend blijft en die inspiratie
biedt voor heden en toekomst. Dit bevordert ontmoeting en creativiteit
en maakt de gemeente Emmen nog aantrekkelijker voor toeristen en
recreanten. Deze lokale ontwikkelingen worden ook vanuit het Rijksbeleid
(Ministerie van OCW, thema historisch perspectief) bevorderd.
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Het verhaal van het Veen
Het Veenpark vertelt hét verhaal van Drenthe: het veen, vervening
en turfwinning. Het gaat over cultuur, historie, natuur en erfgoed.
Geen enkel verhaal over Drenthe heeft de provincie en met
name het zuidoosten van Drenthe zo gevormd. In duizenden
jaren vormde zich een dik pakket hoogveen aan de oostkant van
de Hondsrug. Vanaf begin 19e eeuw begon de vervening van het
gebied Drentse Monden. In rap tempo schoof het naar het zuiden
op en rond 1860 kwam het gebied van het Veenpark aan de beurt.
Het is zichtbaar in het landschap. Het is verankerd in de identiteit
en het karakter van de Drentse bewoners.
Het is een prachtig menselijk verhaal dat te vertellen is vanuit vele
perspectieven: hoe leefden de arbeiders en pioniers (in onze ogen
arm, maar was dat echt zo?) met hun noeste arbeid en de rijke
pachters (met winkelnering)? Multiperspectiviteit maakt dit
verhaal nog interessanter.
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Het is een verhaal dat landschappelijk en maatschappelijk grote
aardverschuivingen veroorzaakte en waarvan het tijd wordt dat ook de
rauwe randjes goed verteld worden. De kijk op deze recente geschiedenis
is niet meer louter nostalgie. Het is een compleet historisch verhaal, met
mooi en lelijk, met feiten en persoonlijke verhalen, met grotere universele
thema’s die blijvend relevant zijn.

Kortom, allemaal relevante onderwerpen waar bezoekers hier en nu
zich vanzelfsprekend mee kunnen gaan verhouden op het Veenpark.

Omgeving
Mindset
Kennis

En, het is bovenal ook een verhaal waar Drenthe trots op mag zijn.
Een zo eigen en persoonlijk verhaal dat het waard is te blijven vertellen
en niet langer verborgen moet zijn.
Het veenverhaal draagt ook grotere, meer universele verhalen in zich,
die voor ieder van ons gelden. Hoe ging het opkomen en neergaan van
de sociaal economische kant van de turfwinning (met arbeidsmigratie)?
En het gaat natuurlijk ook over brandstof, energie en energietransitie.
Hoe ging het toen, hoe gaan we dat nu doen met fossiele of liever
nog andere brandstoffen? Hoe ga jij om met energie? Wat vind jij van
aantasting van onze landschappen en aarde ten behoeve van de mens?
Voel jij ‘naoberschap’ in jouw omgeving? Dit verhaal kan jij toepassen
in jouw leven en is daarmee blijvend relevant.
Keuzes uit het verleden hebben nog altijd grote invloed op het heden.
Het veenverhaal kan hiermee een mooie case zijn voor het kijken naar
de toekomst. We kunnen hiermee leren van deze recente geschiedenis
van Drenthe.
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Kijkwijzer bezoeker: relevantie en verbinden

rsele thema
e
v
i
n
U
´s
Mens vs
natuur

Energie

Economisch

Sociaal

Het veen,
vervening &
turfwining

Cultuur

Erfgoed

Historie

Natuur

11

Dit oorspronkelijke verhaal van het veen willen we, in zijn geheel,
gaan vertellen maar vooral laten beleven op de meest logische en
authentieke plek in Drenthe: in het gebied van de Grote Vervening in
Zuidoost Drenthe, bij Emmen. Dit gebied kwam het laatst ‘aan snee’.
Na 100 jaar en een productie van 35 miljard turven, stopte het hier.
Het Veenpark ligt in het meeste gave en grote hoogveengebied van
Nederland. Het maakt deel uit van het UNESCO Geopark de Hondsrug
(2010), dat beroemd is door zijn hoogveen maar ook door de rijkdom
van planten en dieren die bij dit hoogveen horen. Het geheel vormt
een onvervangbaar stuk Drentse cultuur en natuur.

Hoogveengebied in UNESCO Geopark de Hondsrug
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Op het Veenpark is een uniek landschappelijk museaal topstuk te
bezoeken: de laatste veenput (turfafgraving) van Nederland is hier
goed te zien en te beleven. Hier is 4000 jaar veenvorming en vervening
in een oogopslag te zien. Die beleving willen we behouden, versterken
en inrichten naar de historische situatie.

Veenafgraving in het Veenpark

‘t Aole Compas

Resultaat

In 1966 vierde Barger-Compascuum het 100-jarig jubileum.
Uit een tijdelijke expositie ontstond het ‘Veenmuseum’ ‘t Aole Compas.
Toen al realiseerden de bewoners dat dit Veenverhaal bewaard
moest blijven. Ook wilden zij de noeste arbeiders eren door hun
leven en werken hier tot uitdrukking te laten komen.

Het Veenpark wil doorgroeien naar de erkenning als museum
voor provinciaal belang binnen de termijn van de huidige cultuurnota van
de provincie Drenthe. Dit zal gaan in fases.
Dit maakt het plan controleerbaar, corrigeerbaar en bijstuurbaar naar
de zich aandienende situatie. Er is gekozen voor een veilige ontwikkeling,
zonder wishful thinking maar wel met ambitie.

Op initiatief van de toenmalige Commissaris der Koningin van
Drenthe de heer K.H. Gaarlandt werd voorkomen dat ’t Aole Compas na
het eeuwfeest van 1966 verdween. Waarna wethouder “Geert” Hartmann
van de gemeente Emmen samen met de dorpsbevolking de schouders
eronder heeft gezet. ‘t Aole Compas’, de eerste aanzet tot het Veenpark,
is er nog altijd en wordt gewaardeerd door bezoekers. Het is een
‘museum in het museumpark’.
Meer dan 50 jaar later is de Stichting Veenomenaal Veenpark opgericht
om dit initiatief van haar bewoners in stand te houden en te exploiteren
en het naar next level te tillen.
Inhoudelijk zal ‘t Aole Compas een aparte plek houden in het park.
Ook hier zal aandacht zijn voor het creëren van meer toelichting vanuit
de context, grafische eenheid, eigentijdse teksten en toelichting op wat
men hier ziet plus wat authentiek is en wat niet.

Een Drents museum van Provinciaal Belang voldoet volgens de
cultuurnota 2021-2024 aan 7 daarin vermelde criteria. Met name op de
criteria Registratie (erkend museum) en Staf moet er in het Veenpark nog
veel gedaan worden. Daarvoor wordt o.a. een conservator aangesteld en
een gedegen plan opgesteld. Het Veenpark krijgt daarbij ondersteuning
van o.a. het Drents Museum en het Platform Drentse Musea.
De opbouw van het aantal bezoekers gaat in stappen. Het einddoel is
uiteindelijk een museum met 75.000 bezoekers die langer verblijven in
de omgeving doordat het Veenpark een volle dag boeit (ook met slecht
weer) en het ‘ver’ is. Dit heeft een positieve sociaal economische werking
op Barger-Compascuum, het gebied en Drenthe.
Als het Veenpark een museum van provinciaal belang wordt, is het
mogelijk constructief en continue door te bouwen aan het museaal
beheren, behouden, presenteren van dit verhaal en haar collectie.
Museumkaarthouders (gemiddeld ¼ van alle museumbezoekers)
zullen het Veenpark sneller aan doen en hiermee extra geld
genereren.

13

3. Missie en visie
Missie

.

Door een bezoek aan het Veenpark leer je Drenthe,
haar bewoners en het landschap kennen en begrijpen.
Het verhaal van het veen leert je na te denken over en te
kijken naar cultuur, erfgoed, historie en natuur in Drenthe,
in verhouding tot Nederland, de wereld en jezelf.

Visie
Het Veenpark is een non-profit (openlucht) museum van provinciaal
belang dat lokale, nationale en internationale bezoekers het unieke verhaal
van het Drentse veen aanreikt op een eigentijdse, betekenisvolle wijze.
Het Veenpark draagt hiermee zorg voor het verzamelen, bewaren,
behouden van dit materieel en immaterieel erfgoed voor nu en later.
Het Veenpark doet recht aan de bijzondere en geschiedbepalende historie
van het Drentse Veenverhaal. Het park vertelt het Veenverhaal vanuit
meerdere perspectieven en schuwt hierbij de minder mooie kanten van de
geschiedenis niet.
Het Veenpark geeft een laagdrempelige en tevens kwalitatieve goede
en unieke beleving mee. Iedereen die wil is welkom. Interactie tussen
bezoekers en generaties wordt gestimuleerd om na te denken wat iets
voor jezelf betekent. Zo blijft de Drentse veengeschiedenis relevant,
actueel en persoonlijk.
Na het bezoek aan het Veenpark ervaar, geniet en begrijp je de cultuur,
historie en natuur van Drenthe nog beter.
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4. Relevantie voor Drenthe
Vrijetijdseconomie is in Drenthe een belangrijke pijler (zie pagina 74).
Het dagtoerisme en aantal verblijven stijgt nog jaarlijks. 1 op de 12
mensen vindt hier werk. Dit zijn stabiele trends waar het Veenpark
goed op aan kan vullen en aan bij kan dragen:
• Er worden slechts 5 toeristische attracties genoemd in landelijke
overzichten. Dat is te weinig. Drenthe heeft als toeristisch in trek
zijnde provincie nog meer reason to come and to stay nodig.
Het Veenpark wil in dit rijtje (terug) komen met dit plan door een
kwalitatief, eigentijds Openluchtmuseum te worden en te groeien
naar uiteindelijk 75.000 bezoekers.

• Het Veenpark sluit nu al aan bij de waardenmeetlat van de
Oerprovincie van Nederland, zoals het zeer sterk acterende
Marketing Drenthe heeft omschreven: oorspronkelijk, hartelijk,
robuust, ongedwongen en doordacht bieden de juiste uitgangspunten
voor de verdere ontwikkeling van het veenverhaal in het Veenpark.
Het oorspronkelijke, ongerepte is hier zichtbaar. Dit versterken is
logischer dan elders moeten investeren in basisinfrastructuur op
een niet authentieke plek.

• Het verblijf van toeristen in Zuidoost Drenthe kan worden verlengd en
de kwaliteit ervan kan worden verbeterd. Het Veenpark kan hiermee
nog beter als vliegwiel voor het gebied dienen. Het gebied is toe
aan extra economische ontwikkeling. Het nog altijd groeiende
cultuurtoerisme biedt daartoe voldoende kansen.
• Dit plan biedt de mogelijkheid de culturele en historische verhalen
en het landschappelijke museale topstuk te verbinden, te ontsluiten
en zichtbaar te maken op een regionaal, provinciaal en landelijk
niveau. Het Veenpark kan uitgroeien tot museum met provinciaal
belang.
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5. Relevantie voor het gebied
Het Veenpark zet in op een bezoekersaantal van de huidige
35 duizend naar uiteindelijk 75 duizend. Een onderbouwing hiervan
vindt u in de financiële onderbouwing.
Wat is de bijdrage van het (vernieuwde) Veenpark voor het gebied?
• Vanuit de grensoverschrijdende samenwerking met
Nederlands-Duitse musea en ondernemers “Natuurpark Moor
Bargerveen” heeft het Veenpark al de functie van Veenpoort.
Het stijgende aantal internationale toeristen kan met een
vernieuwd Veenpark beter bediend worden.
• Het Veenpark is een pleisterplaats op een kruispunt van fiets- en
wandelpaden en vaarwegen met veel ruimte om als uitvalsbasis
of als tussenstop te dienen. Dit zal verder verbeteren.
• Verdere versterking van de toeristisch-recreatieve sector.
Emmen en omgeving is koploper, met name door Wildlands.
Het vernieuwde Veenpark en haar omgeving kan hier van profiteren.

• Het Veenpark heeft een groot maatschappelijk belang.
De ontstaansgeschiedenis van het park is nauw verweven met
de historie van de omgeving.
• De sociale functie voor de 100 vrijwilligers in het Veenpark is groot.
Het Veenpark is ook een plek waar bewoners elkaar treffen en de
sociale cohesie wordt versterkt. Bewoners ontlenen trots, houvast
en identiteit aan erfgoed.
• Het park is van groot belang voor de leefbaarheid, vanwege de
arbeidsplaatsen maar ook om de laatste middenstand te behouden.
De bakkerij van het park heeft een directe functie voor het dorp.
Door het verblijf van vaarrecreatie en campers profiteren ook de
buurtsuper en de dorpsslager mee. Daar waar mogelijk doet het
park zaken in het dorp.
• Door de leefbaarheid van Barger-Compascuum te
verbeteren kan ook de krimp worden tegengegaan

• Het verlengen van verblijf van toeristen door naast Wildlands in
Emmen het Veenpark als kwalitatief museaal park met voldoende
schaalgrootte neer te zetten waar je je zeker een dag kan
vermaken. Deze combinatie vormt een belangrijke
economische bijdrage.
• Vernieuwing en verbetering van het park vergroten
de aantrekkelijkheid van het gebied
• Versterking van het vestigingsklimaat voor bedrijven
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6. Stakeholders
Het Veenpark staat midden in de maatschappij en wel op
verschillende niveau’s. In de infographic op de bladzijde hiernaast
vindt u de plaats van het Veenpark in haar omgeving met haar
stakeholders en doelgroepen. Vrijwilligers nemen daarbij een
aparte plaats in.
Ook willen we kort stil staan bij onze tijdelijke huurders van dagbesteding
het Haantje. Onze plannen voor een moestuin voor verse producten van
onze horeca, onderhouden door deze dagbesteders, past hier uitstekend
bij. Wij behouden deze huurder graag voor de toekomst.

Er is een goede vrijwilligersstructuur via een aparte vereniging met
bewezen resultaat. Vanuit het museale management kan dit met
meer middelen nog beter worden gecoördineerd op de werkvloer.
Een combinatie met de aansturing van de mensen van de Emco is
daarbij goed mogelijk en gewenst.

Vrijwilligers

Staatsbosbeheer

Vrijwilligers zijn een zeer belangrijke stakeholder voor het Veenpark.
We zoomen hier kort op in.

Het Veenpark heeft een erfpachtovereenkomst met Staatsbosbeheer,
die als belangrijke stakeholder wordt gezien. Staatsbosbeheer is
geïnformeerd over de plannen. Het Masterplan, dat moet leiden tot
behoud van het Veenpark, wordt ondersteund. Betrokkenheid bij het
Veenpark past binnen hun doelstellingen. Ook in de nieuwe situatie
pakken zij het beheer en onderhoud van het hoogveengebied op en
faciliteren waar nodig.

Vrijwel alle Nederlandse musea werken met vrijwilligers. Zo ook het
Veenpark. Om de kosten van de organisatie te beperken maar ook het
grote sociale en economische draagvlak van het Veenpark in de omgeving
te behouden, zijn de vrijwilligers cruciaal. Om echter de organisatie de
vereiste kwaliteit en continuïteit te bieden, is een basisbezetting van
gekwalificeerd personeel belangrijk.
Het uitgangspunt is dat de kerntaken van de organisatie worden verzorgd
door betaalde krachten, zoals een marketeer en conservator. Diensten als
ontvangst, balie, publieksbegeleiding, educatie, lezingen, rondleidingen
(per boot, trein) en evenementen kunnen met de vrijwilligers worden
ingevuld.
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De bijna 100 vrijwilligers helpen bij het onderhoud en verzorgen 8-10
dagen per jaar prachtige living history. Oorspronkelijk waren de vrijwilligers
inwoners van het dorp Barger-Compascuum. Nu komen ze uit de hele
gemeente en soms daarbuiten.
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1

Internationaal: Naturpark Moor-Veenland (Duitsland)

2

Toeristen

Nationaal: Zuiderzeemuseum, Openluchtmuseum, Veenkoloniaal museum Veendam

3

Provincie en gemeente: Provincie Drenthe, Gemeente Emmen

4

Bewoners

Regionaal: Staatsbosbeheer, Stichting het Drentse Veenland,
Marketing Drenthe, Stichting Marketing Regio Emmen

5

Scholieren
Studenten

Plaatselijk: Harmonium Museum, Collectie Brands,
Industrieel Smalspoormuseum, Van Gogh Huis Drenthe,
Historische vereniging ‘t Aole Compas

Het
Veenverhaal

6
Unieke
combinatie

Tijd
1920

•
•
•

Openluchtmuseum
Science center
Museaal Topstuk

´t Aole Compas
100 vrijwilligers
Dagbesteding
het Haantje

Verbinding met plekken
en lokale stakehodlers
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7. Doelgroepen in de markt
Drenthe is bovengemiddeld populair bij gezinnen met jonge
kinderen en 35+ stellen. Marketing Drenthe als zeer belangrijke en
goede overkoepelende marketingorganisatie, zet in op deze doelgroepen.
Het Veenpark volgt deze weg en gaat hier in mee. Ook de genoemde
gewenste groei op de dichtbij zijnde Duitse markt, is gelijk.
Als families, stellen, groepen erop uit gaan, worden de verwachtingen
steeds hoger en men wil vooral samen iets meemaken. Live ergens zijn
heeft door corona bovendien een nog hogere waardering gekregen.
Het Veenpark richt zich op dit brede publiek, dat een dagje uit wil gaan.
Het aantal dagjes uit is ook in coronatijd sterk gestegen
(nieuwsbericht 28 september 2020).

De gehanteerde kijkwijzer voor de bezoeker hierbij,
is van toepassing op alle genoemde groepen.
We willen iedereen zich welkom laten voelen. Fysieke, visuele,
auditieve en laagdrempelige toegankelijkheid heeft daarbij onze
nadrukkelijke aandacht. Dit hoort wat ons betreft ook bij onze
duurzame insteek van het project.
Het Veenpark spreekt reeds de onderstaande doelgroepen aan.
We willen verder inzetten op deze doelgroepen:
1. Individuele bezoekers

Museumpubliek kent een steeds grotere diversiteit wat betreft leeftijd,
inkomen, achtergrond, nationaliteit en opleiding. Het Veenpark richt
zich als toekomstig museum dan ook op deze (brede) erfgoedtoeristen.
Het aantal bezoekers aan musea groeit nog altijd jaarlijks. Met name
kinderen zijn een groeiende groep. Een groep die we met het Veenpark
en haar nieuwe plannen goed bedienen.
Het Veenpark richt zich dus op het grote publiek en zal in de
vertaling van de inhoud naar vorm hier ook nadrukkelijk rekening
mee houden door een contextgevende start aan te bieden en
vervolgens diverse manieren van vertellen hanteren. Hiervoor ziet
u verderop de eerste aanzetten die samen met Perspekt uit Haarlem
(bekend van onder andere het Drents Museum en het
Hunebedcentrum, www.perspektstudios.nl) zijn ontwikkeld.
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• Gezin met kinderen op de basisschool
- Komen in het weekend en tijdens schoolvakanties
- Wonen in straal van ongeveer 35 km
- Verblijven op een vakantieadres binnen 35 km
• 55 plussers / empty nesters
- Komen vooral in voor- en naseizoen in de midweek
- Verblijven op een vakantieadres binnen 35 km
• Familiegroepjes, combinatie meer generaties
- Komen in het weekend en in schoolvakanties
- Wonen in straal van ongeveer 35 km
- Verblijven op een vakantieadres binnen 35 km

2. Groepsmarkt
Naast de individuele bezoeker is de groepsmarkt voor het Veenpark
van groot belang. Voor tal van groepen, van scholen tot personeelsuitjes,
van historische verenigingen tot toeristische dagjes uit, worden
groepsarrangementen aangeboden, afgestemd op de groepsinteresse.

o Groepsuitjes (geen familie)
- Dit betreft uitjes van bedrijven en organisaties met
personeel of gepensioneerden, reünies etc.
- Komen door de week en in het weekend maar niet
in de vakanties

• Schoolreizen en excursies
- Schoolreisjes van één of meerdere groepen zowel
onder- als bovenbouw
- Binnen een straal van 1 uur met de bus
- Excursies middelbare scholen vooral 1e en 2e klassen

o Touroperators en Touringcarbedrijven
- Organiseren zelfstandig dagtochten voor de groepsmarkt en
treden op als vervoerder voor groepen die hun boeking zelfstandig
regelen.
- Komen in voor- en naseizoen, met groepen van 30-50 personen
- Binnen een straal van een uur rijden vanaf thuis, verblijf of andere
accommodatie.

• Groepen
Behalve het onderwijs zijn er in Nederland en in de regio heel veel
verenigingen, bedrijven, families en organisaties die samen een dagje
uit doen middels een arrangement. Het Veenpark heeft een breed
aanbod aan arrangementen, combinatiemogelijkheden, horeca en
levert maatwerk voor elke groep.
o Families
- Komen in groepen van 20 personen of meer
- Komen in het weekend maar niet in de vakanties
- Organisator woont vaak binnen 35 km

o Vergaderingen en zakelijke bijeenkomsten
- Zakelijk, maar gecombineerd met een bijzondere omgeving,
maaltijd en een activiteit/bezoek ter onderbreking of als
onderdeel van het groepsproces.
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8. Marketing
Strategische marketing insteek
Het Veenpark sluit aan bij de meerjarenstrategie van Marketing Drenthe
volgens de waardenmeetlat van Drenthe. Door te werken met de
waardenmeetlat en aan te sluiten bij het overkoepelende merk, zal het
aanbod van het Veenpark beter aansluiten bij de wensen van de bezoekers
van Drenthe waardoor het potentieel toeneemt. De herkenbaarheid
voor bezoekers van deze aanpak door Marketing Drenthe en tevens het
Veenpark is versterkend. Het woord ‘Oer’ is daarin essentieel. Authentiek,
origineel, oorspronkelijk, stoer, no nonsens, puur, de basis, echt. Het sluit
aan bij de trend dat mensen willen ervaren, doen én voelen. Oer gaat over
het oorspronkelijke van Drenthe. De echte verhalen en belevingen, maar
ook het stoere en zelfs mystieke van onze natuur en rijke geschiedenis zijn
allemaal terug te vinden in het Veenverhaal. De waarden oorspronkelijk,
hartelijk, robuust, ongedwongen sluiten naadloos aan op het (nieuwe)
Veenpark. De nieuwe opzet onderstreept deze waarden.
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We geloven sterk in gezamenlijke marketing en promotie met
Marketing Drenthe. Dit voorkomt versnippering en vergroot
herkenbaarheid. Samenwerking en kennisuitwisseling stimuleert tot
kwaliteitsverbetering van de zo belangrijke vrijetijdseconomie in de
regio en in heel Drenthe.
Het Veenpark kiest er hiermee nadrukkelijk voor om het marketingplan
vanuit het Drents perspectief te ontwikkelen, gebaseerd op het merkhuis
van Drenthe.

Meer dan
Betrouwbaar

Precies goed

Oorspronkelijk

Minder dan
Ondoorgrondelijk

Het Veenpark langs de waardenmeetlat
Het Veenpark, dé plek waar de rijke geschiedenis van Drenthe van
het veen, de vervening en turfwinning wordt verteld.

Authentiek, no-nonsense, puur

Vriendelijk

Hartelijk

Amicaal

Energiek, gastvrij, oprecht

Degelijk

Robuust

Schraal

Stoer, krachtig, ongepolijst

Rustig

Ongedwongen

De nieuwe opzet van het Veenpark is doordacht en biedt voor elk wat
wils. Een compleet historisch verhaal, met mooi en lelijk, met feiten en
persoonlijke verhalen. Met het bezoek aan de laatste echte turfafgraving
van Nederland sta je letterlijk in de historie. Een bezoek aan het Veenpark
staat garant voor een ontspannen beleving van de cultuurhistorie van
deze unieke plek. Laagdrempelig, zo inhoudelijk als je zelf wilt,
ongedwongen en gezellig! Want de persoonlijke touch van dit
familiebedrijf ervaar je ook als bezoeker.

Achteloos

Ontspannen, informeel, onbezorgd

Bedacht

Doordacht

Perfectionistisch

Inhoudelijk, kwaliteit, georganiseerd
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Opzet en uitwerking marketingplan Veenpark
Vanuit deze strategische insteek zal de ontwikkeling van het marketingplan
worden opgepakt. Het marketingplan zal getoetst worden aan een brede
expertise zodat we het verder kunnen vervolmaken. Hiertoe worden de
volgende stappen genomen en de volgende organisaties betrokken:
1. Marketing Drenthe
a. De reeds opgestelde waardenmeetlat voor het Veenpark en het
merkhuis bespreken met Astrid Crum van Marketing Drenthe.
2. Input vanuit de sector Drenthe
a. Marketing Emmen
i. Touristinfo
ii. Opvolger SMRE/Gemeente Emmen1 )
Lokaal bespreken we het Veenpark merkhuis met
Bea Venema (Tourist Info Emmen) en Danielle van der Ark
(voormalig Regiomarketeer Emmen).
b. Musea Drenthe
i. Vergelijkbare musea van Provinciaal Belang
ii. Platform Drentse Musea
Als basis voor het Marketingplan dient het format van
Platform Drentse Musea. Overleg met de coördinator en de
voorzitter van het platform, respectievelijk Iris Bierenbroodspot
en Ellen ter Hofstede (Drents Museum en haar collega
Paul Klarenbeek) over het format en de ervaringen er mee.
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c. Dagattracties
i. Wildlands
ii. Drouwenerzand
iii. Vergelijkbare ontwikkelingen zoals Hunebedcentrum,
Huis van Weldadigheid en Gevangenismuseum. We spreken de
verantwoordelijke personen over de successen en de valkuilen
m.b.t. de marketing.
d. Hotels en Vakantieparken
i. Center Parcs/Landal
ii. Van der Valk
e. Perspekt
Perspekt adviseert waar mogelijk vanuit haar specifieke
ervaring in Drenthe, onder andere met het Hunebedcentrum en
het Drents Museum. Paul van der Sijs heeft daarnaast 12 jaar bij het
Spoorwegmuseum gewerkt waardoor er museale marketingkennis
van binnenuit beschikbaar is.

1

Vanaf 1 januari 2021 wordt de regiopromotie Emmen anders ingevuld. SMRE houdt op te bestaan en de gemeente is eerste
aanspreekpunt voor de regiomarketing. Het herkenbare merkbeeld, de webportal en social media kanalen blijven bestaan,
wellicht met een vernieuwde insteek na verloop van tijd. Daniëlle van de Ark is nog beschikbaar om lopende zaken af te
handelen en wil Harrie Keuter op persoonlijk titel haar kennis ten behoeve van het Marketingplan delen.

3. Concept Marketingplan
a. Format op basis van bovenstaande input van Platform Drentse Musea
en alle andere partijen
b. Toevoeging data Veenpark/Masterplan Veenpark/Perspekt
c. Ondersteuning Stenden University
d. Ondersteuning Marketing Drenthe
4. Toetsing en input “experts” op het Marketingplan
a. Milou Halbesma (Van Gogh Museum/van den Ende Foundation)
b. Frank van den Eijnden (Visit Brabant)
c. Lies Boelrijk (Kröller Müller)
d. Frank Veldman (Archeon)
e. Ronald de Jonge (Dagblad van het Noorden)
f. Zuiderzeemuseum (via Perspekt)
g. Nederlands Openluchtmuseum (via Perspekt)
5. Definitief Marketingplan
a. Veenpark (met ondersteuning Perspekt)
b. Planning acties maken en begroten
c. Uitvoering
6. Resultaten meten en plan bijstellen
- Jaarlijkse evaluatie met Marketing Drenthe en de Raad van Toezicht
- De resultaten van acties worden reeds gemeten.
Hier wordt vervolg aan gegeven. Op basis van deze resultaten
zullen de acties steeds aangepast worden.
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Verzorgingsgebied

Uitvoering en financiering Marketingplan

Uitgangspunt is een reisbereidheid van ongeveer een uur.
Met de auto betekent dit een gebied in de driehoek Groningen, Zwolle
en Enschede vanaf het huisadres. Vanaf het vakantieadres is dit dus
heel Drenthe, deel Friesland, Groningen plus de populaire gebieden
in Overijssel en vanuit Duitsland. Met een eerder gestelde benchmark
van 2% zijn de geprognotiseerde 75.000 bezoekers haalbaar.
In het marketingplan zal dit nauwgezet worden uitgewerkt op
basis van ervaringen en data van Marketing Drenthe.

Om de bekendheid en het imago van het Veenpark een stevige impuls
te geven, wordt in aanloop naar en vanaf de vernieuwing ervan veel
zwaarder ingezet op marketing. Daarbij zetten we instrumenten in als een
nieuwe website, social media, online marketing, persbewerking, print en
strategische samenwerkingen (kortingen) etc.

Duitsland
Een deel van het verzorgingsgebied is Duits. Dit betekent Duitstalige
marketinginspanningen. Het verleden leert dat de marktbenadering hier
heel anders moet zijn. Niet voor niets zijn grote partijen als Wildlands,
toen nog Dierenpark Emmen, er naar eigen zeggen maar mondjesmaat
in geslaagd dit goed aan te pakken.
Het Veenpark haakt in deze aan bij de inspanningen die Marketing
Drenthe doet en gaat doen. Met verblijfsrecreatie met Duitse gasten
(Center Parcs Sandur, 30%!) worden wensen en ervaringen afgestemd
en in het marketingplan opgenomen.
Met het Natuurpark, een Nederlands - Duitse samenwerking,
wordt gewerkt aan volledige drietaligheid in alle uitingen op de
parken. Dit project loopt reeds.

Er moet doorlopende terugkoppeling plaats blijven vinden naar de
waarden van het merk. Dit geldt voor alle uitingen: voor de inrichting,
voor teksten en beelden in uitingen op sociale media, website en print.

Een functionele, heldere website die aangepast is naar de nieuwe look
and feel van het park is nodig. De website gaat ook helpen bij nog meer
online ticketverkoop en de inzet van data driven marketing.

Voor een nieuwe website en social media is al een post in de begroting
opgenomen.
Voor de uitvoering van het marketingplan maken we gebruik van
studenten van Stenden University2. ) Hierbij leggen we voor ons zelf de
lat hoger dan het eindproduct dat de Hogeschool van de studenten eist.

2

Corona bemoeilijkt het contact met anderen. Waar we in een ‘normale’ situatie zouden kiezen voor enkele bijeenkomsten
met meerdere mensen moeten we nu een andere aanpak kiezen. Als onderdeel van hun opdracht kan Stenden de research
doen, vragen voor gesprekken voorbereiden en een verslag maken. Altijd zal iemand van het Veenpark persoonlijk bij het
contact/gesprek betrokken en/of aanwezig zijn.

Intern maken we uren vrij voor de werkzaamheden aan het plan.
Ook huren we tijdens het proces professionele ondersteuning in.
Dit wordt betaald uit het eigen verruimde marketingbudget
(exploitatiebegroting), vrij te maken budget binnen de
investeringsbegroting en mogelijke nieuwe specifieke subsidies voor
dit onderdeel.
Met professionele ondersteuning vanuit het netwerk en externe
opdrachten doet het Veenpark zelf de uitvoering van het plan op basis
van de externe professionaliteit. Met aanpassingen aan de IT kan gebruik
worden gemaakt van de binnen de organisatie aanwezige mogelijkheden/
kennis om zelf de content aan te passen en up to date te houden.
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9. Educatie
Educatie is een vast gegeven voor het Veenpark. Het inventariseren van
het aantrekken van scholen in het park, is een van de doelen die we ons
stellen. Bij de ontwikkeling willen we aansluiten bij volgende kerndoelen
van het onderwijs:
• Kerndoel 56: waardering voor cultureel erfgoed
• Kerndoel 25: rekenwiskundeproblemen oplossen, 					
onderbouwen en beoordelen
• Kerndoel 47: Je eigen omgeving vergelijken vanuit de 				
Perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, 			
recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing
• Kerndoel 34: Zorg dragen voor de lichamelijke en psychische 		
gezondheid van jezelf en anderen.
• Kerndoel 35: Je redzaam gedragen in sociaal opzicht,
o.a. als consument.

28

Deze elementen zijn in dit Masterplan nog niet specifiek uitgewerkt.
Wel is het hele masterplan uitgewerkt met in het achterhoofd de
onderwijsdoelen die het Masterplan beantwoordt. Van hieruit wordt
bijvoorbeeld het science center en de queste bedacht en vormgegeven.
Ook nu is er al een interactief educatief programma bij een bezoek van
scholen mogelijk. Dit moet voor het vernieuwde Veenpark nog verder
worden uitgewerkt. Het hoort bij de stap naar een volwaardig museum
in de komende 4 jaren. Voor dit soort ontwikkelingen heeft de provincie
in de cultuurnota middelen beschikbaar gesteld voor dit project.
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10. Duurzaamheid
Duurzaamheid zou een Drentse uitvinding kunnen zijn.
Echte duurzaamheid zit in de volledige totstandkoming en
exploitatie van een project en houding naar de omgeving, bezoekers
en andere stakeholders. Bij deze grondige vernieuwing willen we
deze kans pakken.
In het concept en de uitvoering kiezen we nadrukkelijk voor
duurzaamheid. Wij vinden dat dat een volstrekte noodzaak is in
deze tijd maar het is ook een pragmatische, strategische keuze.
Het Veenpark moet met een kleine organisatie een grote inhoudelijke
en kwalitatieve slag gaan maken, in tijden waarin begrotingen onder
druk staan en bezoekers verwachten dat een museum relevant,
actueel, persoonlijk en onderhouden is en blijft.

Van

Een tentoonstelling is een krachtig middel om mensen
werkelijk te raken, perspectief te bieden, te verbinden en
daarmee in beweging te krijgen. Dat is ons hoogste doel

Verouderd door gebrek aan
inhoudelijk format
Verbruik materiaal bij bouw
tentoonstelling
Onderdelen slijten
Vorm staat vast, is niet ergens
anders te zetten of te actualiseren

ken

Losstaand concept,
zonder verbinding
met lokale partijen

Zoe

s

alan

b
naar

Naar
Duurzame
verbinding
met (lokale)
stakeholders,
voor continuïteit
in de toekomst

Toekomstgericht
ontwerpen:
modulair,
herbruikbaar,
en aanpasbaar
zowel in bouw
als in hard- en
software

Beleid & budget
voor onderhoud
en hufterproof
bouwen

Zo veel mogelijk
duurzaam &
herbruikbaar,
materiaal
gebruiken
voor bouw
tentoonstelling

Zoeken naar balans

30

Inhoudelijk
format waarbij
continue
actualisering
& toevoegen
mogelijk is

Een tentoonstelling is
een krachtig middel om
mensen werkelijk te raken,
perspectief te bieden,
te verbinden en daarmee
in beweging te krijgen.
Dat is ons hoogste doel

Waar streven we dan concreet naar?
De bedoeling is dat het Veenpark de komende jaren goed kan blijven
functioneren tegen zo minimaal mogelijke kosten. Dat is nodig in verband
met de kleine organisatie, de onder druk staande budgetten en de
veeleisende bezoekers. Hierbij kiezen we de volgende uitgangspunten:
• Samenwerking met lokale bedrijven is een uitgangspunt, waarbij een
goed prijs/kwaliteitsniveau en professionele samenwerking noodzakelijk
zijn. Zeker waar onderhoud in de toekomst nodig is, worden lokale
oplossingen gekozen.

• Naast participatie is er ook aandacht voor toegankelijkheid,
zowel fysiek als in het welkom voelen en het goed mee kunnen
doen in het park door allerlei bezoekers
• Het plan wordt zo ontworpen dat het geheel makkelijk te
onderhouden is en zo weinig mogelijk het milieu belast.
Qua apparatuur wordt gekeken naar levensduur en
energiezuinigheid.

• Het Veenpark is actueel en kan inhoud aanpassen op een eenvoudige
manier. Er wordt gewerkt vanuit een goed basisstructuur waaraan
de organisatie zelf op eenvoudige wijze inhoud toe kan voegen en
kan wijzigen. Hiermee blijft het Veenpark actueel, relevant en bij de
tijd. Dit wordt tijdens het ontwerp uitgedacht. Er komen dus ook
geen dure wisseltentoonstellingen meer maar wisselingen in de vaste
basisstructuur. Dit zal niet 100% lukken, maar het is een nadrukkelijk
en reëel streven.
• Participatie van publiek is een vast onderdeel van het concept.
Door de bezoeker na te laten denken over wat hij/zij zelf ziet en wat
het voor hem/haar betekent, blijft het Veenpark altijd relevant.
Het wordt hiermee een tijdloos geheel.
De ‘kijkwijzer’ voor bezoekers geeft daarbij aan hoe we dat zien.
De link van turf, de energiebron van vroeger, naar nu nog fossiele
energie en straks wind, biomassa of een andere energiebron is
hiermee zo op een soepele wijze gelegd.
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11. Coronacrisis
Hoe de coronacrisis op langere termijn uitpakt is onzeker. Het heeft hoe
dan ook impact op de culturele sector en dit project. De maatregelen nu
zorgen voor genoeg publiek in het openluchtpark. Echter, de kans dat er
na deze crisis een economische neergang plaats vindt is reëel. We willen
die tijd gebruiken om het Veenpark juist te gaan ontwikkelen en klaar te
maken voor de toekomst. Hierbij houden we logistiek rekening met nog
volgende corona-achtige uitbraken. We realiseren ons dat de impact
hiervan ook op fondsen en overheden doorwerkt.
De cijfers zoals deze in de geraadpleegde bronnen (pagina 74) zijn
gebruikt, geven echter een helder beeld van de plaats van verblijfstoerisme
in Drenthe maar ook het museale bezoek: de aantallen bezoekers
stijgen reeds jaren. Wandelen en fietsen in de natuur van Fietsprovincie
Drenthe stond al op 1 bij meest favoriete bezigheden. Corona en een
terugzakkende economie zal dit niet verslechteren, is uiteindelijk onze
verwachting. De focus op lokaal en in het eigen land verblijven,
zal verder toenemen.
Als hierbij opgeteld wordt dat het Veenpark een zeer ruim opgezet
Openluchtmuseum is, zijn we optimistisch gestemd.
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12. Veenpark straks
Duurzame uitgangspunten voor
continuïteit naar de toekomst toe
De bedoeling is dat het Veenpark de komende jaren goed kan blijven
functioneren tegen zo minimaal mogelijke kosten. Dat is nodig en
moeten we het Veenpark ook gunnen.
Dit kunnen we bereiken door de volgende strategische uitgangspunten te
hanteren:
• Actueel zijn en aan kunnen passen naar de tijd en situatie is echt een
vereiste. Niet met tijdelijke dingen maar vanuit de basisstructuur van
wat we doen. We kunnen geen tentoonstellingen meer aanbieden
die 5 jaar oud zijn en dan niets veranderen. Dus moeten we de basis
zo verzinnen dat aanpassen makkelijk kan, en dan ook door de eigen
organisatie. 100% zal dit nooit zijn, er moet altijd wel ergens iets toch
echt erbij of anders maar dat is ok.

(Denk hierbij bijvoorbeeld aan energiebronnen als onderwerp:
veen vroeger, nu nog fossiel en straks wind en zon).
• Uiteraard slim ontwerpen om zo lang mogelijk mee gaan,
makkelijk onderhoud, zo weinig mogelijk milieubelasting. Energiezuinig.
Eén type voor uitwisselbaarheid etc. Plus zorgen dat het Veenpark het
zelf straks allemaal goed kan onderhouden. Dus betrokkenheid vanaf
het begin is noodzaak.
• Impuls aan de horeca en sociale binding is mogelijk via het ontwikkelen
van een moestuin. Op dit moment is dagbesteding het Haantje een
tijdelijke huurder. Wij maken deze verbintenis graag vast. De mensen
van de dagbesteding zullen de moestuin dan gaan onderhouden.
De opbrengsten van de tuin worden dan in de horeca gebruikt.

• Participatie van publiek: ook dit moet je inbakken in het geheel, zie het
voorbeeld van onze inhoudelijke ordening voor een ander initiatief.
Dat moet hier ook en kan hier ook. Zo blijft het relevant voor de
bezoeker en wordt het een tijdloos geheel.
• De ‘kijkwijzer’ voor bezoekers geeft daarbij aan hoe we dat zien:
de bezoeker komt binnen in het nu met zijn eigen denkraam. Kijkt naar
verleden en kan dan met het nu en verleden naar de toekomst kijken.
Daarna bedenken: wat betekent dat nou voor mij in mijn leven, hoe ga
ik er mee om en hoe wil ik dat dat gaat?
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Strategische uitgangspunten om
het verhaal van het Veen te vertellen
• Park: minder, maar intensiever
De grootte van het Veenpark is voor bezoekers te groot om te
overzien. Daarnaast vraagt onderhoud en exploitatie (te) veel.
Minder is meer. Het verminderen van het aantal inhoudelijke plekken
zorgt voor meer focus. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om de
plekken die je wel aanhoudt intensiever en rijker in te richten,
in zowel vorm als inhoud.
Overwegingen om het park te verkleinen:
- Minder vierkante meters hoofdgebouw
- 2e Kavel met molen laten vervallen. Focus op 3 percelen
met huizen en het 5e kavel met het Museumdorp
- Harmoniummuseum afstoten
• Onderscheid in beleving per ‘plek’ en duidelijke naamgeving
Door in plekken terug te gaan wordt het Veenpark voor de bezoeker
overzichtelijker. Door daarnaast alle inhoudelijke plekken een eigen
beleving en duidelijke naam te geven kan de bezoeker het verhaal
nog beter volgen. Alle plekken worden duidelijk aangegeven op
de plattegrond van het Veenpark.
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Werktitels voor de plekken:
1. Entree
Horeca en Winkel en mogelijk introductie en/of slecht
weergelegenheid
2. Het hele veenverhaal | Introductie op het plein
3. Leven in het Drentse veen | Kavel 1, 3 en 4
4. Ons veendorp | Kavel 5
5. Hoogveengebied
Kavel met het hoogveengebied met turfafgraving
* Zie plattegrond Veenpark pag. 35

• Context en overzicht over het totale veenverhaal in Drenthe
Als je weet waar het over gaat, kan je het beter volgen en voelen.
Daarom starten we met een contextgevende introductiefilm die
het gehele veenverhaal belicht, vanaf het ontstaan van het veen
tot en met de energietransitie in de toekomst.
• Tijdscapsule: de jaren 20 van de 20e eeuw
We kiezen 1 duidelijke tijd voor het hele park: de jaren twintig.
Alles wat daar voor of na komt, gaat weg uit de huizen of zelfs de
huizen zelf (radiowinkel). Dit is een heldere, te volgen insteek voor
bezoekers en vrijwilligers. Naar de toekomst toe is alles wat er bij
komt uit dit tijdsgewricht.

• Totaalverhaal herhalen in delen met inzet van scenografie
en diverse media
De inhoud van de contextgevende introductiefilm gaan we vervolgens
in delen herhalen op een andere manier in het park. Het medium dat
we per plek kiezen wordt hierbij altijd bepaald door de inhoud.
Enkele voorbeelden:
- Fysiek ondervinden | hands-on, spellen etc.
- Beluisteren | via audiotour op eigen smartphone en een radio
			
in de huisjes
- Scenografie | scenes te zien in huizen en op de afgraving
- Zien vanuit de trein | landschap bekijken terwijl je er doorheen rijdt
• Meerdere perspectieven door twee vertellers
In het Veenpark worden verhalen vanuit meerdere perspectieven
belicht. Dit schept de mogelijkheid om het gehele verhaal te vertellen,
inclusief de rauwe randjes. De perspectieven worden, in plaats van
door verschillende personen, verwoord vanuit twee personages
(Lieske en Geert). Zo houden we het eenvoudig en goed
volgbaar voor de bezoeker. Door middel van andere technieken,
zoals re-enactment kunnen wel meerdere personen ten tonele
gebracht worden. Deze mix van personen en perspectieven werkt
goed bij deze doelgroepen, zowel voor volwassenen als kinderen.
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Wat gaat het dan worden?
Het vernieuwde Veenpark worden een vernieuwende mix tussen
een Science center en een Openluchtmuseum.
Buiten in het park, binnen in de huizen en binnen in het hoofdgebouw
gaan bezoekers op een hands-on manier het verhaal van het veen
ontdekken. Op diverse plekken zullen scenografische met (theater)
effecten verwerkt worden. Zo maken we het verhaal levend
en invoelbaar.
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1
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Entree:
Horeca en winkel en mogelijk
introductie en/of slecht
weergelegenheid

2

Het hele veenverhaal:
Introductie in veenstapel op plein

3

Het leven in het Drentse veen:
Leven, wonen, werken
De queste van het veen

4
5

Ons veendorp
Hoogveengebied:
Kavel met het hoogveengebied
met turfafgraving

Toekomstige
ontwikkeling

Radiowinkel
andere invulling

Tentoonstellingsruimte:
Science center
(regenaccomodatie)

Treintje naar
Hoogveengebied

2

Berg Veen: introfilm

1

3
Terras

Verplaatsen
naar het dorp

Entree

4

Moestuin
t.b.v. horeca

Molen afstoten

Plattegrond parkontwikkeling
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1. Entree, horeca & winkel
Je betreedt het Veenpark via het entreegebouw (1). Vervolgens kom je
op het voorplein. Hier bevinden zich een horecagelegenheid en winkel,
die openbaar zijn en blijven voor iedereen. Na aankomst kun je in de
horeca plaatsnemen en genieten van heerlijke (lokale) producten.
Of je gaat meteen door naar het Veenpark.
De inrichting van de horeca is tijdloos. Qua kleuren en uitstraling sluit het
naadloos aan op het verhaal van het Veen (zie moodbeelden hierna).

6

Ook typisch Drentse producten worden aan het assortiment toegevoegd,
zowel food als non-food. Ook willen we hiermee inspelen op actualiteit
zoals bijvoorbeeld de Hunebed Highway, Van Gogh of de seizoenen.
Functionele producten zullen hierbij ook een bescheiden plaats krijgen.
Te denken valt aan opladers en regenkleding. Gezien de lengte van het
bezoek is hier regelmatig vraag naar.
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1
Entree

Terras

De winkel biedt aantrekkelijke en inhoudelijk passende bestaande artikelen
met Veenpark huisstijl door verpakking of kaartje. Ook nemen we een
klein fooddeel op in het assortiment. Deze lokale producten komen
van de eigen Veenpark bakkerij, van de plaatselijke slager en uit de nog
te realiseren moestuin op het Veenpark. Lokale producten zullen in de
horeca gebruikt blijven worden en daarna ook in de winkel te koop zijn.

1. Entree, horeca & winkel
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2. Introductie
Toegang tot het Veenpark krijg je door een draaihek waar je je kaartje
in kunt stoppen (geen personeel nodig, wel controle).
Vervolgens zie je hem al liggen: de enorme veenhoop (2), de drager voor
de contextgevende introductiefilm. Je stapt binnen. De geur van verbrand
turf kruipt je neus binnen en je ziet een gloeiede veenhoop (screensaver
voor film). Nog even en de film start.

6
2

1
Terras

Entree

2. Introductiefilm in veenhoop
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Globale insteek film
“Iedere provincie heeft een eigen verhaal. Over hoe men in de jaren 20
van de 2Oe eeuw woonde, werkte en leefde (tijdslijn die vanuit de 21e
eeuw terugzoeft naar de jaren 20 van de vorige eeuw). In Limburg hadden
ze de kolenmijnen. In Flevoland kwam er nieuw land door de afsluitdijk,
in Twente kwam de textielindustrie. En in Drenthe? Veen en turf! Boem in
beeld, overal turf.
O ja, en natuurlijk hunebedden… Het was hier echt heel anders dan nu
bij jou thuis. Was het pure armoede? Of was het soms ook heel rijk?’’
Je ziet film- en fotobeelden uit die tijd.
In ieder geval was er een industriële revolutie gaande. En de Eerste
Wereldoorlog was net geweest. Die industriële revolutie en die oorlog
hadden grote gevolgen voor iedereen. Hier in Drenthe draaide het al vele
jaren om veen en turf.
Hoe ontstond turf eigenlijk? Dan moeten we even heel ver
terug in de tijd.
Zoeffff. Animatie van hoe veen ontstaat.
En weet je waar je het allemaal vinden konden, dat veen?
Geografische kaart. Zuidoost Drenthe er uitgelicht.
Met de veenput, die er nu nog steeds is.
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Maar dat veen, dat is geen turf. Hoe zit dat dan?
Hoe was het om in die tijd te leven? Voor de pachter. Het kind. De
veensteker. De winkelier. De schooljuf. De kroeg.
Schets van die tijd.
En wat zie je daar nu nog van in het landschap? Waar gaan we in de
toekomst op stoken? Zijn we nu blijer dan toen?
Stijl film
We gebruiken historisch beeldmateriaal als basis voor de film.
Om zaken van vroeger toch te kunnen laten zien, wisselen we het
historisch beeldmateriaal af met animaties. Ook kunnen we met behulp
van animaties processen goed verbeelden.
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3. Het park
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Entree:
Horeca en winkel en mogelijk
introductie en/of slecht
weergelegenheid
Het hele veenverhaal:
Introductie in veenstapel op plein

4

Ons veendorp

5

Hoogveengebied:
Kavel met het hoogveengebied
met turfafgraving

6

Science center

2. Meerdere perspectieven
Interactieve en hands-on
tentoonstelling
Het levenvanuit
in het Drentse
veen:
We bekijken het
verschillende
perspectieven.
3 verhaal
Leven, wonen, werken
Zo ontstaat er eenDedivers
verhaal.
queste en
van compleet
het veen
De perspectieven worden altijd verteld door de kinderen:
Lieske en Geert. Door door het gehele park deze twee
personages aan te houden worden zij een herkenbaar
element.

Nu je kennis heb gemaakt met het gehele veenverhaal en de
grote context duidelijk is, vervolg je je weg in het park (3&4).
In dit gedeelte ga je allerlei huisjes bezoeken die je een unieke inkijk
geven in het leven toendertijd. We kiezen hier voor één duidelijke tijd:
de jaren twintig.
Door middel van scenografische settings en diverse media herhalen we
in delen het totaalverhaal van de introductiefilm.
Daarnaast voegen we nog twee elementen toe:

Voorbeeld turf:
- Hoe werd het vroeger gebruikt, gewonnen en verkocht?
- Waar maak jij je huis mee warm?
- Hoe doen we dat straks?
- Hoe kan jij energie besparen in huis en hoe ging dat vroeger?

2
3

4

Terras

6
1. Relevantie voor nu en in de toekomst
Door middel van vraaggestuurde content laten we bezoekers actief
nadenken over de thema’s en betrekken we het op zijn/haar
1 eigen
Entree
leven.

3. Het leven in het Drentse veen
4. Ons veendorp
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Thema per huisje
We kiezen voor drie duidelijke thema’s die tezamen goed de tijdsgeest
in kaart brengen:

VEENPARK
VEENPARK
ICONS

ICONS

WERKEN
WERKEN

Huisje veenarbeider | Wonen in het veen
WONEN
WONEN

VEENPARK
VEENPARK
VEENPARK
ICONS

ICONS
ICONS

Per huisje kiezen we één thema om te verbeelden. Bijvoorbeeld:

Veldwachterswoning | Sociale controle
				
(van de kerk, politie, school, onderling)
LEVEN
LEVEN

Werken

WERKEN
WERKEN
WERKEN

VEENPARK

ICONS

Smederij en schilderswinkel | Werktuigen voor het veen afgraven
WERKEN

VEENPARK

ICONS

Stelmakerij en houtzagerij | Werktuigen om het veen af te graven
WONEN
WERKEN

Wonen

WONEN
WONEN
WONEN

VEENPARK

ICONS

LEVEN
WONEN
WERKEN

Kruidenierwinkel | Voeding
				
(wat eten we, wat kopen we, wat verbouwen we)
LEVEN
WONEN

Schoenmakerswinkel | Kleding
LEVEN

Leven in

LEVEN
LEVEN
hetLEVEN
veen
VEENPARK
VEENPARK

ICONS
ICONS

Brugwachterswoning | Infrastructuur en logistiek
					(boten, treinen, lopen, paard)
WERKEN
WERKEN

VEENPARK

ICONS

VEENPARK

ICONS

Arbeiderswoning | Leven in huis
WONEN
WONEN
WERKEN

Cafe | Ontspanning en vertier
LEVEN
LEVEN
WONEN
WERKEN

School | Educatie
LEVEN
WONEN

Kerk | Het geloof en rituelen
LEVEN
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Ordening in elk huisje
In elk huisje houden we eenzelfde ordening aan. Zo wordt het
duidelijk voor de bezoeker waar ze welke informatie kunnen vinden.
Bij of in ieder huisje vind je:
• Een boek (buiten) met:
- Naam huisje
- Picto van het thema (werken, wonen of leven in het veen)
- Contextgevende foto’s
- Korte tekst | titel, samenvattende alinea en verdieping
• Scenografie
- Inrichting in jaren 20 stijl. De bezoeker kan hier naar binnen en zien
hoe de situatie er in die tijdsperiode eruit zag.
- Beamer/monitor met foto en filmmateriaal voor context
- Effecten | kookvuur, soundscape, schommelstoel etc.
- Hands-on en radio voor queste
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De queste van het veen
Als onderdeel van je bezoek voegen we de queste van het veen toe.
Een queste is een zoektocht of een onmogelijke opdracht. Tijdens deze
zoektocht moet je veel hindernissen, tegenslag overwinnen. Het is ook
niet altijd zeker of je de opdracht haalt.
De queste van het veen speelt zich af in de het eerste deel van het park
(kavels 1,3,4). Door middel van de queste leer je de thema’s wonen,
werken en leven in het veen op nog een andere manier kennen.
Onderwerp queste
Hoe kwam je vroeger met weinig geld toch rond?
Tijdens je bezoek aan het park kom je komt allerlei situaties tegen die
je het hoofd moet bieden.
Onderwerpen zijn: ruilhandel, winkelnering, drankmisbruik,
werkeloosheid, kopen op de pof, kinderarbeid op het veen, etc.
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Hoe werkt de queste
Aan het begin van je bezoek krijg je een zakje met (plastic) munten mee,
je x gulden loon.
In elk huisje kun je een radio vinden. Deze radio maakt je zoektocht
mogelijk. Via de radio ontvang je namelijk tips en trics over hoe je de
queste moet oplossen.
Antwoorden op de queste krijg je door onderweg diverse hands-on
exhibits te spelen. De exhibits kun je alleen activeren met het geld dat je
hebt mee gekregen. Lukt het jou om de juiste antwoorden te verzamelen
met het geld wat je hebt verdiend? Of geef je te veel uit om een goed
antwoord te krijgen?
Daarnaast zit er nog een addertje onder het gras: bepaalde muntstukken
kan je alleen op 1 plek inleveren. En soms ontbreekt een munt en moet
je iets zelf verzinnen.
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4. Hoogveengebied
Na het bezoek aan de verschillende huisjes in jaren 20 stijl kun je op
een turfschip of smalspoortrein stappen richting het hoogveengebied.
Een uniek landschappelijk museaal topstuk: de laatste veenput
(turfafgraving) van Nederland.
Bij aankomst op het plateau heb je goed overzicht over 4.000 jaar
veenhistorie. Het ongerepte hoogveen gaat over in het
deel van de turfproductie: het bonken, de afgraving, de veenvondsten,
het zetveld en de gecultiveerde dalgrond en het agrarisch gebruik.
Iedereen ontvangt een persoonlijke uitleg door de turfsteker,
de machinist of de schipper. De bezoekers volgen vervolgens
‘het knuppelpad’. Dit wordt een voor iedereen toegankelijk pad dat alle
onderdelen bereikbaar maakt en voor de juiste routing zorgt. Je wordt
meegenomen naar het verleden en geïnformeerd over de vervening in
al zijn facetten.
Langs een klein boerderijtje met werktuigen en materialen
verlaat het pad de vervening en komt uit bij de aardappelmeelfabriek.
Dit monument van agrarische ontwikkeling in de veenkoloniën,
biedt meer dan voldoende ruimte voor een extra, nog te realiseren,
beleving met betrekking tot 4.000 jaar veen en de Drentse agrarische
ontwikkeling na de vervening. Een ontwikkeling van een innovatieve
sector.
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De basis is er, maar nu wordt het tijd om een groter plan tot uitvoer te
brengen:
• Afronden grondwerk
• Aanleg houten pad/weg
• De toegankelijkheid van de veenput moet sterk worden verbeterd.
En dan niet een eeuwenoud knuppelpad maar we blijven in de buurt
met een houten weg, vlonder, geschikt voor voetgangers, rollators en
rolstoelers.
• Verbinding Aardappelmeelfabriek, aanleggen pad, en verbeteren brug
• Enscenering
Situaties en materieel op het zetveld en de landbouwakker
• Restauratie turfschip
Om in het zijkanaal te leggen en te laden
• Restauratie stoomlocomobielen
• Informatievoorziening
• Vervangen van de tijdelijke infopanelen door
een conceptmatig ontwerp met multimedia
• Bouw van een klein boerderijtje
• Expositie in de aardappelmeelfabriek over de overgang van veen
naar landbouw
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5

5. Science center
Bij de entree is er een vrolijke en frisse ruimte met een science center
opstelling. Een science center is een tentoonstelling waar mensen,
wat ons betreft altijd samen, moeilijke onderwerpen ontdekken en
onderzoeken met een laagdrempelige en toegankelijke spel. Hiermee leer
je op een andere manier het veenverhaal kennen. Van hieruit kunnen we
ook linken leggen naar nu, naar andere energiebronnen maar ook naar
de eigen leefwijze. Hier wordt ook de vraag gesteld: hoe doe jij dit nu?
Hier is het ervaren en leren door samen te doen.

6
1
Entree

Het science center is overdekt en biedt daarom met slecht weer een
goed alternatief. Ook voor klassen is dit een interessante ruimte die
aansluit bij de leerdoelen. De ervaring leert dat mensen hier vaak lang
blijven. De winkel en de horeca is dichtbij en dat kan extra aanloop geven.
Je kan dit science center bezoeken voordat je het park in gaat en ook
als je het park uitkomt. Of twee keer: er is genoeg te beleven!
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2

6. Science center

Terras

Er zijn een heel aantal spellen te doen met diverse onderwerpen.
Je kunt ze los spelen. Om discussie te bevorderen, doe je alle spellen
samen. Dit is leuk voor kinderen onderling maar ook voor ouders en
kinderen. De spellen zullen zowel hands-on als digitaal zijn, danwel een
combinatie hiervan. Met het ontwikkelen wordt gezorgd dat de exhibits
hufterproof zijn en goed te onderhouden.
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Samenvatting bezoekerservaringen

Beleven Kijken

Doen

Proeven

Contextgevende introductiefilm
Queste
Openluchtmuseum
Park
Moestuin
Trein/boot
Turfafgraving
Science center
Horeca
Events

Schematische weergave bezoekerservaringen
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Bezoekerservaringen
Wat schrijven bezoekers
over het Veenpark op Instagram?

Job
10 jaar
Met zijn opa Johan en oma Ingrid
Uit Groningen
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Ingrid
63 jaar
Uit Hooghalen

Johan
68 jaar
Uit Hooghalen
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Suela
12 jaar
Uit Assen

Nafie
9 jaar
Uit Amsterdam
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Janneke
35 jaar
Samen met Vava (41), Jessy (9) en
Amber (12)
Uit Houten, op vakantie bij Landal

Vava
41 jaar
Samen met Janneke (35),
Jessy (9) en Amber (12)
Uit Houten, op vakantie bij Landal
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Richtbegroting
Richtbegroting voor hierboven omschreven plan.
Richtbegroting 1,075 miljoen euro, ex. btw
Fase 2

Fase 1
• Inhoudsontwikkeling				

2%

€ 20.000

Exposities en beleving 		

• Tekstredactie						

2%

€ 20.000

• Uitbereiding 6x exhibit en 6x radio

• Concept en ontwerp

13%

€ 130.000

				

(zie Plan van Aanpak waarin fasering, werkzaamheden,
doorlooptijd en kostenverdeling van concept en ontwerp wordt benoemd)

• Panden aanpassen aan tentoonstelling

€ 25.000

• Film (hard- en software)

€ 70.000

• Turfberg paviljoen

€ 50.000

• 6x pand scenografie en film

€ 175.000

• 6x exhibit

€ 60.000

• 6x radio (voice over, techniek) 		

€ 30.000

• Hergebruik bestaande boeken 		

€ 25.000

• Science center in hoofdgebouw

€ 175.000

€ 70.000

Thematisering en upgrade speelelementen 		
• Schoolplein

€ 10.000

• Ingang, vrije toegankelijke speeltuin

€ 20.000

• Dorp, speelpad

€ 10.000

Thematisering routing en infra

€ 50.000

€ 50.000

€ 30.000

• Aanpassing routing en infra intern		

€ 60.000

• Signing eenvoudig binnen en buiten
7%

€ 70.000

7%

€ 70.000
€ 1.075.000
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• Turfafgraving inrichting exhibit
(hufterproof i.v.m. buitengebied)		

• Aanpassing routing en infra extern
(openbare weg en parkeren)

• Turfafgraving hands-on

• Technische projectleiding 		

€ 20.000

€ 75.000

€ 75.000

				

• Exhibit plaggenhut (fysiek maar kan ook app of VR)

• Aankleding, thematisering en upgrade straatbeeld

• Upgrade horeca

• Locatiewerk 		

€ 100.000

Routing en inrichting parkruimte

Kantoor en automatisering

• Verbeteren ontsluiting turfafgraving
met spoor boot en te voet

• Uitbereiding en modernisering werkplekken

€ 13.000

€ 80.000

• Investering ict

€ 14.000

• Aanpassingen en upgrade historische transportmiddelen

€ 40.000

• Toegangscontrole en kassasystemen (alle locaties)

€ 33.000

• Thematisering 5 stations en trajecten (ook coronaproof?)

€ 40.000

• Verplaatsen station Aole Compas

€ 50.000

• Voorzieningen moestuin

€ 30.000

€ 1.000.000

Fase 3
Horeca
• Dorpscafé historische volwaardige horeca
uitbereiding/verbouw

• Vernieuwde entreepartij zowel binnen als buiten
€ 190.000

• Upgrade groepsvoorzieningen
horeca, scholen, touroperators, partijen

€ 45.000

• Overige horeca voor parkbezoekers
(mobiele verkooppunten bijvoorbeeld)

€ 30.000

• Thematisering en aansluiting terras en speeltuin

€ 20.000

€ 400.000

• Toevoegen van een extra beleving-attracte 						
(op naar 100K bezoekers)
€ 300.000
• Aanpassingen science center 					

€ 50.000

• Restant - aanvullingen van plannen fase 1 en 2

€ 150.000

• Nieuwe ontwikkelingen in digitale wereld

€ 100.000
€ 1.000.000
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Toelichting fases
In fase 1 worden bewust inhoudelijke keuzes gemaakt om meer
bezoekers te trekken. Aanpassing routing en infrastructuur is nodig
om park te verkleinen en beter beheersbaar te maken. Zouden we
daar eerst voor kiezen dan resteren veel minder middelen voor de te
ontwikkelen inhoud, het concept en de uitvoering van voor bezoekers
zichtbare elementen. Het verkleinen van het park bijvoorbeeld zal in
eerste instantie (initiële) kosten voor de infrastructurele aanpassingen
vereisen met betrekking tot het smalspoor en de stations plus de
aanlegplaatsen voor de boot.
In fase 2 is het ook nodig meer aandacht te besteden aan de horeca.
Deze horeca is van groot belang gebleken als subsidiebron voor het park.
Wil het park ook in de toekomst zijn eigen exploitatie kunnen blijven
dekken dan zijn aanpassingen in de horeca nodig. Dit is ook in het proces
van het ambtelijk overleg diverse keren benadrukt door gemeente en
provincie.
Fase 3 is de stip op de horizon. Voortschrijdend inzicht zal de definitieve
vorm van fase 3 bepalen. We hebben aangegeven flexibel te willen zijn en
te kunnen bijsturen. Met de ervaringen van de implementatie en de eerste
effecten van fase 1 kan deze fase verder worden uitgewerkt.
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De onderdelen die voor fase 3 in de investeringsbegroting zijn genoemd
zijn wensen op termijn, nieuwe entree, het toevoegen van een nieuwe
beleving op basis van de techniek en de ontwikkelingen van dat moment.
Na een aantal seizoenen zal het science center ook een opfrisbeurt
kunnen gebruiken en moeten alle openstaande kleine belevingen aan- en
ingepast zijn zodat het één geheel is geworden. We hechten veel waarde
aan deze zorgvuldige afstemming en detaillering van het gehele park.
De financiering van fase 3 kan wellicht na effectuering van 1 en 2 met
minder subsidie en meer bancaire financiering worden gedaan. Het is te
vroeg om daar nu beslissing over te nemen. Er wordt bewust gekozen
voor een zorgvuldig stappenplan.

Financiering Fase 1

Financiering Fase 2 Interreg VI/Natuurpark

In bestuurlijk overleg is door Provincie en Gemeente richting gegeven aan
een mogelijke gezamenlijke bijdrage van 1 miljoen euro.

Het doel van het Internationale Natuurpark Moor-Veenland is om,
binnen het gebied, het behoud en beheer van de karakteristieke
kwaliteiten van natuur en landschap te bevorderen. Ook is het doel om
de samenwerking tussen de Natuurparkleden aan weerszijden van de
Duits-Nederlandse grens te ondersteunen, te stimuleren en te coördineren.
De samenwerking richt zich op het realiseren van natuur - en
milieuvriendelijke recreatiemogelijkheden en het coördineren van de
toeristische ontwikkeling. Verder is de educatie en voorlichting over
natuur, landschap en cultuurhistorie een belangrijke taak voor het
Natuurpark. Bij de uitvoering van de taken wordt rekening gehouden
met economische, culturele en sociale belangen.

In de financiële bijlage is daarom aangepaste financierings- en
investeringsbegroting opgenomen.

Het Veenpark is een van de betrokken acht instellingen en is al jarenlang
betrokken bij het Natuurpark. Aan Nederlandse zijde is het Veenpark de
‘grootste’ cultuur-toeristische partner. Harrie Keuter is lid
van de Arbeitsgruppe van het Natuurpark. Het Veenpark is hiermee een
belangrijk onderdeel van projecten die door het Natuurpark worden
ingediend bij Interreg. Dit in combinatie met financiering door fondsen en
bancaire financiering door het Veenpark. Zodra het Masterplan definitief is,
zal hier voor de 2e fase invulling aan worden gegeven.
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In plaats van een centraal natuurparkcentrum wordt samenwerking
met acht instellingen/musea in het natuurparkgebied een decentraal
bezoekersbegeleidingssysteem van Veenpoorten ingericht,
waarbij de thema’s van het parkgebied centraal staan.
Een dergelijke aanpak kan ook grensoverschrijdende synergiën voor
de musea tot stand brengen en het barrière-effect van de landsgrens
wegnemen. Voor de concrete uitvoering is in nauwe samenwerking
met de acht instellingen een actieplan opgesteld.
De huidige programmaperiode, INTERREG V, liep eind 2020
af. Dit betekent dat er in 2021 gestart wordt met de volgende
programmaperiode, Interreg VI. Een van de twee thema’s die wordt
voorgesteld: “voor een socialer Europa dat dichter bij de burger staat”
Hieronder vallen:
• Arbeidsmarkt
• Onderwijs
• Cultuur en cultureel erfgoed
(daaronder valt ook het thema toerisme)
• Gezondheid en verpleging
• Natuur en milieu (niet-innovatiegerichte thema ́s)
• Ruimtelijke ontwikkeling en demografie
• Kleine projecten (people to people-projecten), die de effecten van
Europese samenwerking direct zichtbaar maken voor het publiek

68

Financiering Fase 3
De financiering van fase 3 kan wellicht na effectuering van 1 en 2 met
minder subsidie en meer bancaire financiering worden gedaan.
Het is te vroeg om daar nu beslissing over te nemen.
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13. Stichting en BV
De organisatie tot nu toe

De nieuwe structuur

Het Veenpark wordt sinds 1996 geëxploiteerd door de familie Keuter, sinds

Het park wordt in essentie een museum en dit museale gedeelte wordt

2004 in BV vorm. Met wisselend succes, maar toch bestaat het Veenpark

ingebracht in de Stichting Veenomenaal Veenpark en het horecagedeelte

in de huidige vorm al 25 jaar zonder steun van overheden;

blijft achter in het Veenpark BV. Met een duidelijke scheiding tussen de

geheel self-supporting.

twee.

Na afloop van het boekjaar 2017 zijn de directie en de aandeelhouders tot
de conclusie gekomen dat de exploitatie en het in stand houden van het

Een dergelijke verdeling is gebruikelijk voor vrijetijdvoorzieningen waarbij

park voor de lange termijn niet mogelijk is zonder dergelijke hulp van de

enerzijds een museale en educatieve functie aanwezig is en anderzijds

overheid.

commercieel te exploiteren functies. Er is wel een duidelijke relatie

Daarom hebben zij een open hulpvraag zonder voorwaarden neergelegd

tussen de twee entiteiten, maar kosten zijn verdeeld en in gescheiden

bij zowel gemeente als provincie. Hieruit is naar voren gekomen dat zowel

begrotingen opgenomen.

de gemeente als de provincie het park een warm hart toedraagt en dat
zij willen meewerken aan een toekomstbestendig Veenpark. Vervolgens

De Stichting Veenomenaal Veenpark richt zich voornamelijk op het

is een projectgroep samengesteld met als doel om een Masterplan te

beheer, behoud en de ontwikkeling van het museumpark en de verkoop

schrijven waarin de toekomst van Het Veenpark en de weg daar naartoe

van bijbehorende souvenirs. Het Veenpark moet zich de komende jaren

wordt beschreven. Vanuit deze projectgroep is een nieuwe structuur

ontwikkelen tot een museumpark van Provinciaal belang.

voorgesteld. De exploitatie van het Veenpark bestaat uit twee onderdelen,

Onderdeel van deze ontwikkeling is het verkrijgen van de ANBI-status

enerzijds de stichting en anderzijds de BV.

en de status van Erkend Museum. Harrie Keuter wordt initieel directeurbestuurder van de stichting tot en met 31 december 2024. Deze rol wordt
daarna overgenomen door een onafhankelijke zakelijk leider/directeur. De
commerciële activiteiten zoals horeca en partijen worden ondergebracht
in een BV. Leonie Keuter wordt directeur van de BV.
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Door deze scheiding van activiteiten is het mogelijk de ontwikkeling
tot museumpark goed te borgen en anderzijds de commerciële
mogelijkheden optimaal uit te nutten. Uitgangspunt voor de komende
5 jaar is dat de totale exploitatie van de Museumstichting en Horeca
BV gezamenlijk voldoende moet zijn om Het Veenpark in zijn geheel
voor langere tijd in stand te houden. Daarnaast is het de bedoeling om
geleidelijk ook de stichting binnen die termijn, op eigen benen te laten
staan. Hiermee zorgen we ervoor dat de commerciële kracht van de
horeca niet gaat verdwijnen. Het is van belang om de eigenaren van de
Horeca BV hier perspectief in te bieden om het commitment blijvend te
garanderen.
Met Harrie Keuter als directeur-bestuurder van de stichting en zijn dochter
Leonie Keuter als directeur van de horeca BV blijft het park voorlopig
steunen op de familie Keuter. Het is echter de bedoeling dat de stichting
geleidelijk loskomt van de familie.
Op 31 december 2024 moet de organisatie klaar zijn om als Erkend
museum van Provinciaal Belang te kunnen worden aangemerkt. Uiterlijk
op 1 januari 2025 (mede afhankelijk van de uitvoering van geplande fases
voor de vernieuwing) wordt het stokje voor het museum overgedragen
aan een nieuwe directeur-bestuurder.
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Stichting Veenomenaal Veenpark

Veenpark BV

Raad van Toezicht

Directeur bestuurder

Beheer
& Behoud

Directeur

Techniek
& onderhoud

Marketing &
Communicatie

Administratie
& IT

Horeca park

Banqueting

Coördinatie
vrijwillgers

Educatie

Administratie
& IT

Winkel

Marketing &
Communicatie

Organogram Stichting Veenomenaal Veenpark en Veenpark BV
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14. Exploitatiebegroting
Algemeen
De hier bijgevoegde exploitatie- en meerjarenbegrotingen
(inclusief inschatting organisatie) zijn mede tot stand gekomen door
diverse gesprekken en analyses van Paul van der Sijs. Paul van der Sijs
is jaren directeur bedrijfsvoering van het Spoorwegmuseum geweest en
doet vergelijkbaar financieel advieswerk voor diverse musea en andere
dagattracties. Hij heeft alle aanwezige cijfers van het Veenpark vanaf 2014
ontvangen en geanalyseerd. Daarnaast is Imagine Leisure betrokken bij het
verder uitwerken van het masterplan en zij hebben de cijfers en toelichting
gereviseerd.
Het Veenpark ondergaat de komende jaren een metamorfose naar
Museumpark met een eigentijdse, laagdrempelige wijze van presenteren
waarbij beleven en ervaren centraal staan. Er wordt verwacht dat in 2021
totaal 50.000 bezoekers naar het park zullen komen, groeiend in de jaren
erna naar totaal 70.000 tot 75.000 per jaar in 2025. De begrotingscijfers
zijn gebaseerd op meerjarige historische cijfers van het huidige park en
benchmarkgegevens met referentiemusea.
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De ontwikkeling van de bezoekersaantallen is tevens gebaseerd op
de volgende uitgangspunten:
• Voor 2021 is het bezoekersaantal gebaseerd op de resultaten van
2020, waarbij de coronacrisis in het voordeel heeft gewerkt, omdat
bezoekers graag buitenlocaties bezochten. Tegelijkertijd zijn in 2020
verschillende belangrijke vakanties weg gevallen zoals de meivakantie
en de kerstvakantie. Deze liggen wel weer in de prognose voor 2021.
• Uitgaande van het accorderen van dit masterplan in het eerste
kwartaal van 2021, is de planning dat alle verbeteringen van fase 1
vóór het toeristisch seizoen van 2022 gereed zijn. Met de vernieuwing
van het park zal de reisbereidheid van mensen toenemen naar circa
45 autominuten. Hierdoor wordt het aantal potentiële bezoekers
aanzienlijk groter. Als hier een gemiddelde penetratiegraad (hoeveel
procent van de bevolking binnen het verzorgingsgebied kan het
museum aantrekken) op wordt toegepast, is de groei van bezoekers
voor 2022 reëel.
• Indien het park in één keer wordt vernieuwd en er vervolgens een
grote (her)opening plaatsvindt, is een forse impuls van bezoekers te
verwachten, omdat men nieuwsgierig is naar het vernieuwde park en
dan direct gaat kijken (het zogenaamde champagne effect). We hebben
dit echter niet meegenomen in de prognoses om niet te optimistisch
te zijn.

• De verwachting is dat de komende jaren het toerisme en met name het
binnenlands toerisme sterk groeit. Dit heeft te maken met enerzijds de
algemene tendens van de afgelopen decennia van toeristische groei
en anderzijds de sterke behoefte van mensen om op vakantie
te gaan - mede vanwege de coronapandemie - in eigen land.
Er wordt verwacht dat men meer en vaker in eigen land op vakantie
gaat, omdat er nog een huivering is om (ver) weg te gaan en bovendien
hebben veel Nederlanders vakantie in eigen land herontdekt.
• Als potentieel Erkend Museum is het Veenpark gratis toegankelijk voor
Museumjaarkaarthouders en mag zich, mede daardoor, verheugen
op een toenemende belangstelling van een groot publiek. Musea die
aansluiten bij de Museumjaarkaart ontvangen hierdoor gemiddeld 20%
meer bezoekers. Hoewel een museumjaarkaartgast circa 65% van de
toegangsprijs oplevert, is dit ongeveer gelijk aan het yield bedrag dat
wordt gehanteerd in de berekeningen. Het verkrijgen van de status
van erkend museum kost tijd, dus dit zal waarschijnlijk pas over enkele
jaren gerealiseerd kunnen worden. Deze groei aan bezoekers is wel
meegenomen in de prognoses.
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Begroting 2021
De begroting van de Stichting en de BV samen heeft voor 2021 een
omvang van totaal € 1.200.000,-. Bijgaande begroting wordt op
verschillende punten hieronder toegelicht.
Er zijn twee begrotingen gemaakt: één voor de stichting en één voor de
BV. Deze begrotingen geven de nieuwe situatie weer.

Baten
Entreeprijs
De prijsstelling voor de toegangsbewijzen is voor 2021 gelijk gehouden
aan de afgelopen jaren. De toegangsprijs van het park is met 16,50 euro
(incl. BTW) concurrerend met vergelijkbare parken, maar aan de hoge
kant in vergelijking tot musea. De huidige staat van onderhoud en
geringe investeringen in het park van de afgelopen jaren rechtvaardigen
geen prijsverhoging op dit moment.
Door het verlenen van groeps- en actiekortingen resteert een
gemiddeld toegangstarief van 11,00 (excl. Btw) per bezoeker (yield).
Gedurende het seizoen worden er regelmatig evenementen en extra
activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van de kaartverkoop.
Deze geagendeerde evenementdagen zijn goed voor circa 25% van
het jaarbezoek.

Horeca
Verdere inkomsten worden gerealiseerd via de horeca. De horeca
kent meerdere gebruikersgroepen t.w. parkbezoeker (groepsmatig
en individueel), de bezoekers van de vrij toegankelijke speeltuin en
de georganiseerde feesten en partijen. Het bedrag per bezoeker is
gebaseerd op de ontwikkeling over de afgelopen 5 jaar (2020 i.v.m.
Covid-19 uitgezonderd). De horeca inkomsten zijn deels afhankelijk
van de bezoekersaantallen. Deze stijgen fors. Daarnaast is een groei
gebudgetteerd in arrangementen voor groepen en de verhuur voor
feesten, vergaderingen en partijen.
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Merchandise van souvenirs
Voor de merchandise is gerekend met de huidige opbrengst per
bezoeker over de afgelopen 5 jaar. Daarnaast is gekeken naar realistische
benchmark. Het daadwerkelijke te behalen bedrag per bezoeker is sterk
afhankelijk van de inrichting van de winkel en de geselecteerde materialen
die verkocht worden. Hier wordt het eerste jaar extra aandacht aan
besteed.

Uiteraard vraagt dit aandacht om een zeer actieve opstelling richting
deze stakeholders. Gezien de duidelijk regionale functie van het
park zijn er ongetwijfeld instanties die zich graag verbinden aan het
Veenpark. In de huidige begroting zijn hiervoor nog geen bedragen
opgenomen.

Subsidies
• Provincie: Op basis van de status van museum van provinciaal belang
subsidieert de Provincie Drenthe musea jaarlijks met een bedrag van
€ 110.000 (conform nieuwe cultuurnota). In aanloop naar het werkelijk
verkrijgen van bovenstaande status hebben wij in de begroting voor de
komende jaren een beoogd subsidiebedrag opgenomen van 75K voor
ontwikkeling van het thema Veen.
• Gemeente: omdat de doorontwikkeling naar een volwaardig museum
een belangrijke voorwaarde is, zouden we willen vragen aan de
gemeente om de 75K aan te vullen tot 110K die andere musea ook
ontvangen.
• Overige bijdragen: Het Veenpark heeft voor vrijwilligers uit de wijde
omgeving een sociale functie. Het park biedt de vrijwilligers een plek,
contacten en bezigheden. Met dit in het achterhoofd moet de
Stichting Veenomenaal Veenpark in staat zijn de contacten met
organisaties, het bedrijfsleven en overheden te intensiveren en giften
of projectsubsidies te genereren.
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Lasten
Het Veenpark is de afgelopen jaren er zeer goed in geslaagd is de kosten
te beheersen. In vergelijking met andere musea zijn sommige kosten
opvallend laag. In de begroting is deze strikte vorm van kostenbeheersing
meegenomen voor de komende jaren. Komende jaren is er in de
begroting ruimte gevonden voor het wegwerken van achterstallig
onderhoud en het investeren in vernieuwing van het park. Tevens moeten
er op het gebied van duurzaamheid de komende jaren stappen gezet
worden.
Een slagvaardige oriëntatie op nieuwe doelgroepen stelt ook hoge
eisen aan de organisatie en aan de medewerkers. De ontwikkeling naar
Museumpark vraagt behalve activistisch ondernemend vermogen ook
continu aandacht voor museale en educatieve aspecten. Het vergroten
van bezoekersaantallen en eigen inkomsten gaat immers hand in hand
met het zorgvuldig ontwikkelen van Veenpark als museumpark.
De Stichting en BV zijn momenteel zo vervlochten met elkaar dat veel
medewerkers werkzaam zijn voor beide organisaties. Dit gaat de komende
jaren veranderen.
Leonie Keuter krijgt de leiding over de BV. Zij geeft al geruime tijd leiding
aan de horeca-activiteiten in het park. In het personeelsoverzicht is er
sprake van een gecombineerde functie Horeca verantwoordelijke en
directie. Dit groeit door naar een salaris passend bij het directieniveau
waartoe ook de marketing en communicatie werkzaamheden van de BV
(0,2 FTE) behoren.
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De directeur / bestuurder van de stichting gaat zich bezighouden met de
ontwikkeling van deze Stichting Veenomenaal Veenpark.
De positie van Directeur Stichting groeit de komende jaren naar een
volledig betrekking.

Lonen
De tabel Personeel in de financiele bijlage biedt inzicht inzicht in de
basisformatie van het Veenpark voor 2021. Het salarisniveau is gebaseerd
op de Museum CAO van de Museumvereniging. Deze basisformatie van
10,4 fte bestaat uit een kleine kernorganisatie van professionals, die wordt
ondersteund door een substantiële groep vrijwilligers. Verder wordt
rekening gehouden met een flexibele schil van tijdelijke medewerkers
om pieken in in bezoekersaantallen van met name de groepen te kunnen
opvangen.
Voor de personeelslasten van de vaste formatie is rekening gehouden
met een overall salarisstijging van 2,5% per jaar. Komende jaren is er
voorzien in een geleidelijke groei van het personeelsbestand.
Specifieke functies:
• Vanaf 2021 is een conservator toegevoegd aan de vaste formatie,
om mede zorg te dragen voor de inhoudelijke ontwikkeling tot
museumpark.
• De verdere uitbreiding van het personeelsbestand is de komende jaren
vooral nodig om de marketing verder vorm te geven en om
het groeiende bezoekersaantal op te vangen.
• Emco betreft gedetacheerde medewerkers.

Huisvesting
Het eigendom van de ondergrond is in handen van Staatsbosbeheer.
Erfpachter zijn Harrie Keuter en zijn broer Gerard in privé.
Het is voor de huisbankier van belang dat de erfpachtovereenkomst
eigendom wordt van de BV om de bestaande en toekomstige
financieringen mogelijk te maken.
Als per 31 december 2024 de status van Museum van Provinciaal
belang een feit is, en het project is afgerond, zal in nauw overleg met de
huisbankier en Staatsbosbeheer deze overeenkomst in de stichting worden
ondergebracht.
Tot dan zal de BV alle kosten inzake het onroerend goed voor haar
rekening nemen en anderzijds zal de stichting een vergoeding betalen voor
het gebruik van het recht waarbij ook rekening wordt gehouden met het
feit dat de BV het museum als decor voor haar activiteiten gebruikt.
Het overgrote deel van het hoogveengebied zal begin 2021 uit
de erfpachtovereenkomst worden gehaald en gaat terug naar
Staatsbosbeheer. Dit is mede de uitdrukkelijke wens van Staatsbosbeheer
i.v.m. hun expertise en de beschikbare subsidies voor onderhoud van het
bijzondere gebied.
Het Veenpark krijgt van Staatsbosbeheer een opstalrecht om het rijden van
de smalspoortrein door dat deel van gebied mogelijk te maken.
Het deel van het gebied met de veenput, waar voor de bezoeker de
beleving van de vervening plaats vindt, blijft wel onderdeel van de erfpacht.
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Exploitatie en machine onderhoud
Het park heeft dringend behoefte aan een meer eigentijdse uitstraling en
een presentatie met meer beleving en ruimte om daadwerkelijk te ervaren.
Deze vernieuwing is niet een eenmalige inhaalslag maar zal een continu
proces moeten zijn dat enerzijds door o.m. een Service Level Agreement
gericht is op het werkend houden van de experiences en anderzijds
gericht op vervanging en vernieuwing. Vanaf 2023 is het begrote bedrag
voor onderhoud aan de presentatie verhoogd i.v.m. het onderhoud van
nieuwe experience. Tevens is vanaf dat jaar het bedrag verhoogd voor
het verwerven en onderhouden van collectie.
Verkoopkosten
Essentieel voor het bereiken van meer bezoekers is het beschikbaar
hebben van voldoende middelen voor marketing & communicatie.
Onderdeel van de marketing is het hebben van op het onderwijs
afgestemde programma’s. In de begroting is een bedrag gereserveerd
voor het ontwikkelen van educatieve programma’s. Tevens zijn
er middelen gereserveerd voor de ontwikkeling van klantgerichte
themaprogramma’s waarmee een groot publiek kan worden bedient.
Algemene kosten
Verzekeringen: Verzekeringen zijn met name gebaseerd op de
waarden van de gebouwen, waardoor de kosten relatief hoog zijn.
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Kapitaallasten
Bestaande kapitaalslasten worden zowel in 2021 als in 2023 verhoogd om
de geplande investeringen te kunnen doen, mede middels een bancaire
financiering door het Veenpark.
Directe inkoop
Dit heeft betrekking op horeca en merchandise. Voor de Horeca
is gerekend met een percentage van 33% van de verkoopprijs.
Bij de merchandise is een inkooppercentage van 45% aangehouden.
Overige lasten
Vanuit risicomanagement aan de meerjarenbegroting een begrotingspost
van 2,5% onvoorziene uitgaven toegevoegd. Daarnaast wordt een bedrag
opgenomen als reserve voor het verder door ontwikkelen van het park en
het groot onderhoud.

Meerjarenbegroting 2021 – 2025
De meerjarenbegroting (zie bijlage) gaat uit van 50.000 betalende
bezoekers in 2021, doorgroeiend naar 75.000 bezoekers in de komende
vijf jaar (voorzichtigheidshalve is in de cijfers uitgegaan van 70.000
bezoekers). Dat betekent een jaarlijkse toename van ca. 10%.
Hierbij is uitgegaan van een initiële investering van 1 miljoen euro.
Een tweede fase van nogmaals 1 miljoen euro kan mogelijk daarna nog
worden uitgevoerd in het kader van,en met steun van. een Interreg
VI subsidie. Gedurende de komende jaren wordt onderzocht welke
mogelijkheden er bestaan om nog een derde investering van 1 miljoen
te realiseren, om zo nogmaals een forse impuls te geven aan het park
waardoor het aantal bezoekers nog verder kan groeien. Met de beoogde
bezoekersaantallen is een gezonde langdurige exploitatie mogelijk en
verwerft het verhaal van het Veen daadwerkelijk een vaste positie in het
museale landschap van de provincie. Voor de planning van het project
verwijzen we naar het Plan van Aanpak (zie bijlage)
Het verdelen van de totale investering in drie fases geeft de mogelijkheid
de effectiviteit van de verschillende deelinvesteringen te monitoren en
indien mogelijk bij te sturen in de begroting.
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Risicomanagement
De duurzaamheid van de organisatie staat of valt met een zekere
toename in de betalende bezoekersstroom. Meer bezoekers betekent
meer inkomsten, dus meer begrotingsruimte om te kunnen opschalen,
met name bij de inzet van personeel en budgetten voor het periodiek
vernieuwen van de publiekspresentaties. Dit groeimodel is de basis
voor het meerjarenperspectief. Daarbij worden de volgende risico’s
onderkend.

Groei publieksbereik
Het aantal van 50.000 bezoekers in 2021 is haalbaar gelet op de
bezoekers aantallen in het verleden. Erg warme zomers en corona hebben
het bezoekersaantal aan het Veenpark de afgelopen jaren doen teruglopen
maar in het algemeen mogen musea zich de afgelopen jaren verheugen
in een groeiende bezoekersstroom. Het Veenpark leent zich uitstekend
om als laagdrempelig beleveningsmuseum een brede groep bezoekers
aan te spreken. Met het versterken van de belevingswaarde is het zeer wel
mogelijk dat de komende jaren een doorgroei naar 75.0000 bezoekers
wordt gerealiseerd. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het Veenpark met
overheden, marketingorganisaties, ondernemers en andere stakeholders
de samenwerking versterkt en uitbouwt.
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Hierbij valt te denken aan:
• Een sterke vertegenwoordiging bij de regiomarketing en het
nauw samenwerken met relevante partijen uit de regio
• Het versterken van promotie van de thema dagen en evenementen.
Met name in de zomermaanden ook gericht op de verblijfrecreatie
• Het zeer nauwkeurig monitoren van bezoekersaantallen en het direct
schakelen bij tegenvallende cijfers. Dit kan schakelen zijn in de kosten
dan wel in de promotie. Het marketingbudget biedt de mogelijkheid
om ruimte te creëren voor lastminute acties.
• Het verder ontwikkelen van evenementen waarmee nieuwe
doelgroepen in contact komen met het park
• Een duidelijke profilering als museumpark zodat wordt meegelift
met de landelijk trend van toenemend museumbezoek
• Het is van belang dat het park zich toekomstbestendig
ontwikkelt met aandacht voor milieu en duurzame oplossingen.
Dit moet terug te vinden zijn in alle disciplines in het park.

Personeelsformatie
De vaste personeelsformatie is zuinig, maar gelet op de afgelopen jaren
toereikend. Met de groei van het bezoekersaantal komt er ruimte in de
begroting voor het aanstellen van een extra medewerker voor het verder
invulling geven van de museale aspecten.

Daar waar de inzet van vrijwilligers de voorkeur heeft is het noodzakelijk
deze inzet optimaal te begeleiden en te zorgen dat alle neuzen dezelfde
kant op staan. Steeds opnieuw vergt dit een zorgvuldige afstemming van
de belangen van de vrijwilligers en die van het Veenpark.

Door het seizoensmatige karakter van het park is het van belang in het
seizoen de focus in het team nadrukkelijk te hebben op de exercitie.
Buiten het seizoen om is er meer tijd voor het verbeteren en aanpassen
van de organisatie. Er wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van
medewerkers om te schakelen tussen de seizoenen.

Om het inzet van vrijwilligers te begeleiden, coördineren en voor het park
te optimaliseren is er voorzien in een vrijwilligerscoördinator (0,2 fte).

Het Veenpark heeft een grote groep vrijwilligers die zich geregeld met
groot enthousiasme en toewijding inzet voor het park en de verschillende
themadagen. Het Veenpark is daarbij een bindende factor en vervult
hiermee ook een duidelijk sociale rol in de regio.
De groep vrijwilligers vormt echter ook een kwetsbaar onderdeel van
het park. De noodzaak van verder professionalisering, groei en
verandering kan voor vrijwilligers niet altijd even duidelijk zijn
waardoor de betrokkenheid bij het park kan teruglopen. Het is in
toenemende mate van belang de afweging te maken in hoeverre het
park en de activiteiten in het park afhankelijk mogen zijn van de inzet
van vrijwilligers.

Samenwerking
Het succes van het Veenpark is afhankelijk van de samenwerking met
verschillende partners, zowel in huis als in de regio.
Tegenmaatregelen
• Met elke partner is/wordt een zakelijke intentieovereenkomst gesloten
en worden de partners betrokken in de ontwikkeling van organisatie en
publieksconcept.
• Het actief benaderen van bedrijven en instellingen in de regio om op
te treden als sponsor, supporter of vriend van het Veenpark. Naast een
financiële ondersteuning van het park biedt dit bedrijven en instellingen
de mogelijkheid zich betrokken te tonen bij de regio. Het Veenpark
leent zich uitstekend om ruimte te bieden aan speciale dagen en
programma’s voor haar beneficianten. Vanuit de marketing kan hier
doelgericht op worden ingezet.
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Expertise
Voor een museum van deze schaal is samenwerking noodzakelijk
om de museale expertise te borgen.
Tegenmaatregelen:
• Aanstellen van een conservator die als specifieke taak heeft het
verwerven, in stand houden, beschrijven en inventariseren van
de collectie.
• Aansluiting bij de overige Drentse musea versterken o.m
door aansluiting St. platform Drentse Musea.
• Aansluiting bij de museumvereniging en het verkrijgen
van de status Erkend Museum.
• Erkenning als museum van Provinciaal belang.

Exploitatie
De activiteiten van de stichting zijn met BTW belast. Hiermee is in de
exploitatie rekening gehouden.
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Exploitatie 2020
Dit jaar 2020 was voor iedereen een uitzonderlijk jaar. Gezien de
COVID-19 pandemie zijn voor het doorrekenen van de exploitatie
voornamelijk gegevens gebruikt uit voorliggende jaren.
Het Veenpark is 2020 relatief goed doorgekomen. De bezoekerscijfers
waren ondanks corona redelijk. Indien het park het gehele voorjaar
geopend was geweest hadden ca. 45.000 bezoekers hun weg gevonden
naar de Veenpark.
Tijdens de zomer van 2020 waren de bezoekersaantallen goed.
Dit werd mede veroorzaakt door een succesvolle joint promotion in
het regionale dagblad. Daarnaast heeft het park natuurlijk een zeer ruime
(veelal openlucht) opzet zodat er ook in corona tijd ruim voldoende
mogelijkheden zijn om gasten een veilig dagje uit te bezorgen.

Alternatieve begroting
Mede naar aanleiding van de COVID-19 pandemie is in de bijlage een
alternatieve begroting (tabblad 2023 crash) opgenomen waarin rekening
wordt gehouden met een terugval van het bezoekersaantal in 2023 naar
het niveau van 2021 (-18%).
Bij deze alternatieve begroting is ervan uitgegaan dat het bezoekersaantal
van het park zich in de vervolgjaren weer herstelt.
De bezuinigingen die in deze alternatieve begroting voor 2023 zijn
verwerkt zijn dan ook beperkt. Het tekort op de begroting voor dat jaar
kan in de jaren daarna goed worden opgevangen.

De inkomsten uit arrangementen en bijzondere bijeenkomsten
zijn door corona wel sterk teruggelopen dit jaar.
Verwacht negatief resultaat over dit jaar ongeveer € 30.000.-.
Dit is inclusief de steunmaatregelen van de overheid i.v.m. Corona.
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15. Plan van Aanpak
Om de (financiële) risico’s te beperken is voor de vervolgaanpak een
fasering aangebracht met beslismomenten. Uitgangspunt is dat elke
volgende fase kan worden uitgevoerd binnen de begroting en met
einddocumenten. De huidige planning wordt in hoofdlijnen genoteerd.
Het geheel is afhankelijk van het verkrijgen van subsidies.
Deze projectaanpak is de som van ervaringen van bedenker en maker
Perspekt. Perspekt voert alle plannen zelf uit voor een vast bedrag na
goedgekeurd definitief ontwerp. Hiermee vermindert zij de risico’s voor
het Veenpark en haar stakeholders. Perspekt heeft al meerdere projecten in
Drente succesvol uitgevoerd, voor het Drents Museum
en het Hunebedcentrum.
Wat duidelijk uit deze aanpak blijkt, is dat deze herinrichting al
gedaan wordt op een museale wijze. Inhoud en collectie bepalen
de vorm. Ook blijkt uit de aanpak dat een conservator nodig is hierbij.
De conservator die aangezocht wordt, zal gevoel hebben voor het
maken van tentoonstellingen voor groot publiek en zal in staat zijn
collectie (in objecten en beeld) en inhoud te kunnen verzamelen,
kiezen, beheren en behouden.
Zie bijlage ‘Plan van Aanpak’.
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Veenpark
Berkenrode 4
7884 TR Barger-Compascuum

Dit plan is tot stand gekomen met de volgende partijen:
• Stichting Veenomenaal Veenpark
• Perspekt Studio’s
• Paul van der Sijs
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Masterplan
Veenpark

Financiële Bijlage
Februari 2021

Financiering
Tijdens het bestuurlijk overleg van 23 november 2020 hebben
Provincie en Gemeente aangegeven te sturen op een gezamenlijke
bijdrage van 1 miljoen euro voor het Masterplan.

Financieringsbegroting
Financiering
Veenpoorten Natuurpark
Leader

Als de toezeggingen van Provincie en Gemeente bekrachtigd zijn door
Provinciale Staten en Gemeenteraad, zullen ook fondsen bereid zijn
definitieve toezeggingen te doen. Ook als deze toezeggingen iets
langer op zich laten wachten kan worden begonnen met fase 1, omdat
de financieringsbegroting ruim dekkend is.
Hetzelfde geldt voor Leader.

Naast versneld uitvoeren van de aanpassingen aan de turfafgraving en
het plaggenhuttendorp ‘t Aole Compas, kiezen we voor aanpassingen
van de routing en infrastructuur.
Deze zijn nodig om het park te verkleinen en beter beheersbaar te
maken. Dit realiseren we door de verplaatsing van een treinstation en
de aanpassing van het museale dorpscafé Veenlust.
Hierdoor onstaat een meer centraal gelegen voorziening met een
toilet voor rolstoelgebuikers etc. Ook heeft dit een positieve invloed
op de museale functie van dit gebouw en de beleving van de
bezoekers.

€ 150.000

Subsidie VSB en overige fondsen

€ 75.000

Eigen inbreng (uren en materialen)

€ 30.000

Financiering Veenpark

€ 260.000

Provincie Drenthe

€ 666.666

Gemeente Emmen

€ 333.333

Totaal

€ 1.549.999

Fase 1
Totaal

De financieringsbegroting biedt ruimte om elementen uit fase 2
toe te voegen. In fase 1 worden bewust vooral inhoudelijke keuzes
gemaakt om meer bezoekers te trekken.

€ 35.000

€ 1.075.000

Onderdelen Fase 2
Verplaatsen station Aole Compas

€ 50.000

Verbeteren ontsluiting turfafgraving

€ 80.000

Turfafgraving inrichting exhibit

€ 70.000

Dorpscafe historische volwaardige horeca

€ 190.000

Exhibit plaggenhut

€ 20.000

Nader te bepalen en onvoorzien

€ 64.999

Totaal
Fase 1 en deel fase 2

€ 474.999
€ 1.549.999

Een overzicht van de onderdelen van de desbtreffende fases vindt
u in het Masterplan vanaf pagina 64.
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Personeel, Doorrekening o.b.v. CAO
stichting

2021
bv

0,6
0,5
0,2
1,8
0,5
1,5

Medewerkers Horeca
Directeur
Horeca verantw.
Horeca Keuken
Horeca medewerkers, seizoen

FTE
totaal

stichting

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,6
0,5
0,2
1,8
0,5
1,5

0,7
0,6
0,2
2,0
0,5
1,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,4
0,8
0,9
1,4

0,4
0,8
0,9
1,4

Duo functies
M&C, sal es verhuur en groepsbezoek en arr.
Alg, medew, facilitair & onderhoud
Administratie, IT

0,2
0,6
0,3

0,2
0,4
0,2

TOTAAL FTE

6,2

4,3

Medewerkers Stichting
Directeur
Conservator
Coördinator vrijwilligers
Parkmedewerker seizoen e.d.
Educatief medewerker / Publ ieksbegel eiding
Kaartverkoop, winkel, administratief

2022
bv

totaal

stichting

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,7
0,6
0,2
2,0
0,5
1,5

0,7
0,8
0,2
2,0
0,5
2,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,3
0,8
0,9
1,5

0,3
0,8
0,9
1,5

0,4
1,0
0,5

0,2
0,9
0,3

0,2
0,6
0,2

10,5

6,9

4,5

2023
bv

totaal

stichting

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,7
0,8
0,2
2,0
0,5
2,0

0,8
0,8
0,2
2,0
0,5
2,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,3
0,8
0,9
1,6

0,3
0,8
0,9
1,6

0,4
1,5
0,5

0,2
1,2
0,3

0,2
0,8
0,2

11,4

7,9

4,8

2024
bv

2025
bv

totaal

stichting

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,8
0,8
0,2
2,0
0,5
2,0

0,8
0,8
0,2
2,0
0,5
2,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,8
0,8
0,2
2,0
0,5
2,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,8
0,9
1,8

0,2
0,8
0,9
1,8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,2
0,8
0,9
2,0

0,2
0,8
0,9
2,0

0,4
2,0
0,5

0,2
1,2
0,3

0,2
0,8
0,2

0,4
2,0
0,5

0,2
1,2
0,3

0,2
0,8
0,2

0,4
2,0
0,5

12,7

8,0

4,9

12,9

8,0

5,1

13,1

Personeelskosten in de meerjarenbegrotingen zijn op basis van dit overzicht berekend aan de hand van Museum CAO.
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totaal

Meerjarenbegrotingen in €

Een Excel-bestand met een gedetailleerd totaalovericht is digitaal bijgevoegd.

STICHTING VEENOMENAAL VEENPARK

HET VEENPARK BV

2021
bezoekers
entree per bezoeker
mechandise omzet per bezoeker

2022

2023

2024

2025

2021

50.000

55.000

61.000

65.000

70.000

11,00

11,10

11,15

11,20

11,25

1,35

1,36

1,38

1,39

1,40

Inkomsten:
Entreegelden

horecaomzet per bezoeker

2022

2023

2024

2025

9,75

9,85

9,95

10,05

10,15

Horeca Omzet

487.500

541.613

606.704

652.953

710.212

Inkoopwaarde

160.875

178.732

200.212

215.475

234.370

326.625

362.880

406.492

437.479

475.842

550.000

610.500

680.150

728.000

787.500

Mechandise inkomsten

67.500

74.993

84.005

90.409

98.337

Brutomarge

Subsidie transitie museum, gemeente

35.000

35.000

35.000

35.000

20.000

Lasten:

Subsidie transite museum, provincie

75.000

75.000

75.000

75.000

40.000

lonen en overige personeelskosten

171.738

179.698

202.080

212.048

232.730

Loonkosten personeel

159.459

166.581

187.800

196.519

215.725

727.500

795.493

874.155

928.409

945.837

12.279

13.117

14.279

15.530

17.005

44.904

47.765

50.715

53.749

56.924

Lonen en overige personeelskosten

327.013

364.719

412.847

431.923

443.455

Verkoopkosten

11.150

9.396

11.031

16.294

16.745

Loonkosten personeel

Vervoerskosten

9.028

9.570

10.163

10.755

11.729

Totaal inkomsten
Lasten:

Overige personeelskosten
Huisvesting

237.892

271.681

315.746

330.872

339.144

Vrijwilligers

17.500

17.938

18.386

18.846

19.317

Algemene kosten

34.291

37.583

39.136

40.370

42.004

Detachering Emco

63.000

64.575

66.189

67.844

69.540

Kapitaalslasten

38.000

38.000

48.000

48.000

48.000

8.621

10.526

12.526

14.361

15.455

Onvoorzien

11.541

12.427

13.718

14.543

15.272

Huisvesting

99.596

101.070

102.585

104.150

105.712

Totaal lasten

320.651

334.439

374.843

395.759

423.405

Bijdrage erfpacht overeenkomst

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Overige huisvestingskosten

49.596

51.070

52.585

54.150

55.712

5.974

28.441

31.649

41.720

52.437

Exploitatie en machinekosten

86.500

89.095

93.081

97.449

102.264

Verkoopkosten

54.850

48.244

52.691

67.953

70.271

Bestemmingsreserve Groot onderhoud

-

10.000

10.000

15.000

20.000

Vervoerskosten

13.472

14.055

14.643

15.292

15.620

Bestemmingsreserve Ontwikkeling en vernieu-

-

10.000

10.000

15.000

20.000

Algemene kosten

68.709

75.532

79.682

82.013

84.050

wing

Kapitaalslasten

-

-

-

-

-

Directe inkoop

30.375

33.747

37.802

40.684

44.252

Onvoorzien

17.222

18.253

20.149

21.361

22.431

Totaal lasten

697.738

744.715

813.480

860.825

888.055

RESULTAAT

29.762

50.778

60.675

67.584

57.782

Bestemmingsreserve Groot onderhoud

10.000

25.000

25.000

30.000

25.000

Bestemmingsreserve Ontwikkeling en vernieuwing

10.000

25.000

30.000

30.000

25.000

9.762

778

5.675

7.584

7.782

29.762

50.778

60.675

67.584

57.782

Overige personeelskosten

RESULTAAT
Resultaatbestemming

Dotatie vrije reserve

5.974

8.441

11.649

11.720

12.437

5.974

28.441

31.649

41.720

52.437

Resultaatbestemming

Dotatie vrije reserve
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Plan van Aanpak

september 2020 - versie 1

Dit plan is de eerste stap om te presenteren vanuit een museaal te ontsluiten
collectie en inhoud. Een conservator (met gevoel voor curatorschap
en het maken voor een collectieplan) is hierbij onontbeerlijk.

Leeswijzer kosten
• Alle genoemde bedragen zijn in
euro´s en excl. btw.

Algemeen

Fase

INITIATIEFFASE

DEFINITIEFASE

‘Waarom’

‘Wat’

‘Waarmee’

‘Waarmee’

‘Doen’

‘Vinger aan de pols’

De doorlooptijd van alleen de contextgevende film is 4-6 maanden
(inclusief inhoud en collectie zoeken en kiezen).

Masterplan is ondergrond SO. Aanpassingen n.a.v funding
en compleet maken SO. 1 maand.

Doorlooptijd 4 tot 5 maanden, afhankelijk van uit te gaan voeren
(schatting op basis van 1 miljoen in 1 keer uitvoeren)

Doorlooptijd 3 maanden, afhankelijk wat uit te gaan voeren.
(Schatting op basis van 1 miljoen in 1 keer uitvoeren).

Voorbereiding tijdens DO starten
Doorlooptijd 7 maanden, afhankelijk aantal uit te voeren onderdelen
Opbouw op locatie en testen 1 maand

3 maanden

Richtbudget totale project fase 1 gemaakt, nog niet gefund

Geschatte percentages ontwikkeling Perspekt bij 1 miljoen
Onderzoek en tekstredactie 4% = 40.000
• SO 2% = 20.000
• VO 8% = 80.000
• DO 3% = 30.000 (uitvoeringsgereed ontwerp)

Gedetailleerde kostenbegroting onderdelen van het masterplan zijn opgenmen
in het hoofdstuk ‘Veenpark nu’, in het masterplan.

Kosten opnemen in exploitatie

Omschrijving werk

Omschrijving werk

Omschrijving werk

Omschrijving werk

(Schetsontwerp)

ONTWERPFASE

(Voorlopig ontwerp)

ONTWERPFASE

(Definitief ontwerp)

REALISATIEFASE

(Uitvoering)

NAZORGFASE

Planning

Budget
Toelichting

Toelichting

Omschrijving werk

Toelichting

Omschrijving werk

Toelichting

Toelichting

Toelichting

door opdrachtgever en/of Perspekt

door opdrachtgever en/of Perspekt

door opdrachtgever en/of perspekt

door opdrachtgever en/of Perspekt

door opdrachtgever en/of Perspekt

door opdrachtgever en/of Perspekt

Start project met partners

Aanleveren werkmateriaal door
Veenpark, conservator

Aanleveren werkmateriaal door
Veenpark, conservator

Aanleveren werkmateriaal door
Veenpark, conservator

Bevestiging definitieve offerte

Opstellen service- en
onderhoudswensen

Service- en onderhoudsafspraken
Strippenkaart, geen SLA

Evaluatie 3 maanden

Kort verslag met actielijst
Veenpark en Perspekt

Perspekt i.o.m. Veenpark

Evaluatie 1 jaar

Kort verslag met actielijst
Veenpark en Perspekt

Perspekt
Hardware aangeleverd inbouw

Bijstelling tentoonstelling op onderdelen

Veenpark

Voorbereiden inkoop

Perspekt

Uitbreiding

Nieuwe start, zelfde proces

Bouw tentoonstellingscasco

Tussentijdse oplevering gebouwde
tentoonstellingsonderdelen
(in werkplaats Perspekt) aan Veenpark

Vervanging

Nieuwe start, zelfde proces

Bouwkundige oplevering park en
panden waar nodig

Missie opdrachtgever
PARK
Digitale tekeningen en
plattegronden van ruimte

Definitie van doelgroepen
en doelstellingen
Inhoudelijk onderzoek
Projectorganisatie en
communicatielijnen aangeven

Verder uitwerken na funding

INHOUD
Input totale inhoud, inclusief eerste
zicht op AV en foto’s

Bepaling ruimte en
randvoorwaarden ruimte

COLLECTIE
Globale collectielijst
(met thema’s)

Budgetbepaling
(sponsoring nog starten)

Contract en werkdocumenten

Veenpark

Veenpark

Veenpark straks
Algemene conditie-eisen collectie
Richtinggevend budgetbepaling
Exploitatiebegroting

Aan te zoeken bruikleen en/of
rekwisieten in lijst

Input park en panden definitief

COLLECTIE
Collectielijst 105%
(met maten, afbeeldingen en plaatsing
in tentoonstelling)

Veenpark

Checken met partijen wat nodig

Organogram projectteam in overleg na
bepaling partijen

Doelstellingen educatie en
marketing / PR

Masterplan

Functionele en gebouwtechnische
randvoorwaarden ruimtes

Park aanwezig, per pand nader bekijken

PARK
Vastlegging te gebruiken vloer, wanden,
plafond, licht, electra, data e.a.

Veenpark
Veenpark i.o.m. Perspekt

Na toekenning subsidies en funding

PRODUCTIE
Productieplanning met taakverdeling
Detail werktekenen en engineering

Definitieve selectie bestaande AV,
foto’s en afbeeldingen

INHOUD
Voorlopige lijst van inhoudelijke teksten
per (sub)thema

Veenpark

Eerste selectie te gebruiken AV’s en foto’s

Veenpark i.o.m. Perspekt

Vervolgens

Veenpark

PARK
Overall plattegrond met inmeting
definitief ontwerp

COLLECTIE
Afwijkende conditie-eisen collectie
Collectielijst 120% (met maten en
afbeeldingen, plaatsing in tentoonstelling)
Rekwisieten bepalen

Veenpark i.o.m. Perspekt
(inclusief werktuig)
Perspekt i.o.m. Veenpark

Vervolgens

Veenpark

Veenpark

Perspekt
Kwaliteitscontrole bij binnenkomende
en uitgaangde onderdelen

Perspekt

INHOUD
Hoofdteksten gereed maken en dtp
Vertalen hoofdteksten

Perspekt
Eindversie kopij akkoord Veenpark

Opmaak en correctie grafisch werk

Perspekt
Eindversie opmaak akkoord Veenpark

Bijschriften gereed maken en dtp
Vertalen bijschriften

Perspekt
Eindversie kopij akkoord Veenpark

Productie AV, interactives, hands-on

Perspekt. Werkkopie Veenpark.
Definitieve kopie Veenpark

Kaarten/infographics tekenen

Perspekt
Productie inrichtingsaccesoires

Perspekt
Perspekt

Definitief inrichtingsplan collectie
Perspekt en Veenpark

Realisatie Backstage Maintenance
& Control Syste, (BMCS) en Content
Management System (CMS)

Workshop aan Veenpark door Perspekt

Collectie-eisen aangegeven door
Veenpark, ontwerp Perspekt

Leren overdracht Backstage Maintenance
& Control System (BMCS), Content
Management System (CMS),

Vervolgens
PARK
Inmeten ruimte, check
plattegronden
Intekenen electra, data, licht

INHOUD
Contentlijst maken ter invulling
Verhaallijn en take-out

Verfijning thema’s & subthema’s
per ruimte

Eerste bezoek gedaan
Bespreking met partijen
• Verder uittekenen
• Checken met partijen wat nodig is

PARK
Overall plattegrond met inmeting
voorlopig ontwerp

INHOUD
Content definitief
Ruwe teksten schrijven naar format

Perspekt

Veenpark
Veenpark

Ontwerp inrichtingsaccesoires
i.o.m. Museum 1627

Perspekt maakt lijst, Veenpark vult in
Masterplan verder verscherpen tot SO,
Perspekt
Masterplan verder verscherpen tot SO,
Perspekt

COLLECTIE
Collectielijst, bruikleen, rekwisieten
101-100% (met maten, afbeeldingen en
plaats in tentoonstelling)

COLLECTIE
Collectie definitief bepalen

ONTWERP
Bepaling maten, materialen, kleuren,
collectie in ruimtelijk ontwerp

Inrichtingsplan collectie, Perspekt

Perspekt

ONTWERP
Vaststellen maten, materialen en
detaillering ruimtelijk ontwerp met
werktekeningen (geen artists)
Definitief grafisch ontwerp

COLLECTIE
1e indeling collectie

Perspekt

1e inschatting mounts en klimaat

Veenpark i.o.m. Perspekt

ONTWERP
Artist(s) per ruimte
Ontwerp inrichtingsmeubels
Uitwerking programmering, educatie
en marketing/PR

Masterplan verder verscherpen tot SO,
Perspekt
Veenpark i.o.m. derden

Educatie, marketing/PR verwerken
in ontwerpen

Perspekt

Voorlopig grafisch ontwerp:
• Algemeen format voor 2D, 3D, digitaal,
ABC- teksten, quotes
• Aantal, omvang en plaats vaststellen

Perspekt

Scenario AV
Scenario stroomschema van
interactives & hands-on
Eerste selectie AV hardware

Inbedding randprogrammering educatie,
marketing/PR in ontwerp
Grafische duiding n.a.v. huisstijl A,B,C
teksten, AV, etc.
Format website voor ontwikkeling derden

Ontwerp Backstage Maintenance
& Control System (BMCS), Content
Management System (CMS)
Definitief lichtontwerp

Perspekt i.o.m. Veenpark

Doorloop DO met hele team

Masterplan verder verscherpen tot SO,
Perspekt

Bepalen Backstage Maintenance
& Control System (BMCS), Content
Management System (CMS)

Perspekt

Check hufterproofheid

Perspekt

Perspekt i.o.m. Veenpark
Masterplan verder verscherpen tot SO,
Perspekt

Vlekkenplan met aanduiding media
voor check tijd en spanningsboog

Gedaan

BUDGET EN PLANNING
Voorlopige offerte met bezuinigingsplan,
en exploitatieplan.
Check planning en levertijden

Perspekt

In panden (mogelijk voor avonden)

Doorloop VO met hele team
Keuzes maken

Inkoop AV en hardware

Perspekt, i.v.m. levertijden

Educatiemiddelen inkopen/ maken

Schone oplevering gebouw
en sleutelplan

Veenpark

Opbouw inrichting op locatie

Perspekt

Plaatsing hard-en software

Perspekt

Inregelen AV, interactives & hands-on

Perspekt

Collectie, bruikleen rekwisieten inrichten

Perspekt

Licht inhangen en uitlichten

Perspekt

Testen en finetunen tentoonstelling,
daarna met publiek

Publiek regelen door Veenpark

Overdracht beheerder

Tussentijdse oplevering
tentoonstellingscasco door Perspekt
aan Veenpark

Overdracht personeel / vrijwilligers

Veenpark en Perspekt

Onderhoudsboekje

Eindoplevering totaal
Opleverlijst wie, wat, wanneer
Kosten, garantie, meerwerk of anders

Draaiboek officiële opening

Officiële opening

Alle partijen, verslag dooloop

Perspekt

Perspekt

Alle partijen
Verslag doorloop

Samen inkopen en regelen

Perspekt

Perspekt
Aanname voor vaste prijs

Website gereed

Regelen hotel en eten crew

Perspekt

BUDGET EN PLANNING
Definitieve offerte met exploitatieplan,
fixed fee

Voorbereiding bouw en inkoop

Opbouwplanning Perspekt met
alle partijen

Perspekt

Perspekt

Synopsis AV
Synopsis interactives & hands-on

1e lichtontwerp

Perspekt

AV en interactives & hands-on:
• Scriptwriting
• Ontwerp
• Vertalingen

Perspekt

OPBOUW OP LOCATIE
Opbouwplanning en organisatie
(ook i.o.m. installateurs bouw)

Lokale partij
Derden i.o.m. Veenpark
Opening voor publiek

1e onderzoek Backstage Maintenance
& Control System (BMCS), Content
Management System (CMS), Personal
Visitor File System (PVFS)

Geen PVFS

Duurzaamheidscheck inhoud, materialen
en apparatuur op: energie, hergebruik,
milieu, belasting & lang meegaan
Toegankelijkheidscheck mindervaliden
en inclusiviteit

Perspekt

Toegankelijkheidscheck mindervaliden
en inclusiviteit

Perspekt

Check hufterproofheid

Perspekt

BUDGET EN PLANNING
Kostenbegroting met technische
omschrijving (waar mogelijk exploitatie)
Check planning en levertijd

Vervolgplanning ontwerp

Perspekt
Eerste 3 maanden

Ontwerp huisstijl en website

Lokale partij

Vastleggen educatieve middelen

Derden i.o.m. Veenpark

Coulance periode inwerken

Perspekt

Goedkeuring brandweer en
beveiliging op ontwerp

Veenpark, goedkeuringsbrief

Vervolgplanning ontwerp

Perspekt

Presentatie en goedkeuring
beslis- en vervolgens
einddocumenten (op ftp)

Presentatie en goedkeuring
beslis- en vervolgens
einddocumenten (op ftp)

Presentatie en goedkeuring
beslis- en vervolgens
einddocumenten (op ftp)

Presentatie en goedkeuring
beslis- en vervolgens
einddocumenten (op ftp)

Presentatie en goedkeuring
beslis- en vervolgens
einddocumenten (op ftp)

• Masterplan
• Richtinggevend budget
• Exploitatiebegroting

•
•
•
•

• Voorlopig ontwerp (V.O)
• Voorlopige offerte en
1e inschatting exploitatie en TD

• Definitief ontwerp (D.O)
• Definitieve offerte
• Reservering kosten bijstelling
tentoonstelling na opening

• Oplevering totaal

Verhaallijn en take-out
Vlekkenplan
Schetsontwerp (S.O.)
Kostenraming en exploitatie

Exploitatie

