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> Retouradres Postbus 39 9330 AA  Norg 

  

Omwonenden van Groot Bankenbosch 

  

 

 

 

 

Datum 13 april 2022 

Onderwerp Informatie met betrekking tot het gebruik van het terrein van       

Groot Bankenbosch 

 

 

 

Beste omwonende van Groot Bankenbosch, 

 

Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking 

tot het gebruik van het terrein van (voormalig) Groot Bankenbosch.  

 

Wat heeft u al gemerkt? 

Op het terrein van Groot Bankenbosch is sinds ruim een jaar een dependance van 

het Opleidingsinstituut van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gevestigd. Hier 

vinden opleidingsactiviteiten plaats voor medewerkers van de noordelijke 

penitentiaire inrichtingen en van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O). 

 

Stichting De Nieuwe Rentmeester heeft sinds medio 2021 circa tachtig panden – 

waaronder Groot Bankenbosch - met bijbehorende gronden (circa vijfenveertig 

hectare), watergangen en bosschages in Veenhuizen van het Rijksvastgoedbedrijf 

overgenomen. Op 15 september 2021 zijn de sleutels formeel overgedragen aan 

de nieuwe eigenaar. DJI heeft afspraken gemaakt met De Nieuwe Rentmeester 

over de huur van Groot Bankenbosch. 

 

Wat gaat u in de komende periode merken? 

PI Veenhuizen neemt Groot Bankenbosch tijdelijk weer in gebruik als penitentiaire 

inrichting. Met tijdelijk bedoelen we: tot de afronding van de grootschalige 

renovatie van de locaties Esserheem en Norgerhaven. Hiertoe moeten het terrein 

en de gebouwen (paviljoens) van Groot Bankenbosch gebruiksklaar gemaakt 

worden om op veilige en verantwoorde wijze weer gedetineerden te kunnen 

huisvesten. Dit project noemen we ‘Revitalisering Groot Bankenbosch’. In april 

2022 wordt gestart met het plaatsen van nieuw hekwerk rondom het terrein dat 

straks in gebruik wordt genomen. Hier kunt u mogelijk iets van merken, door 

extra (werk)verkeer van en naar genoemde locatie. 

 

Rond de zomer van 2022 start de daadwerkelijke revitalisering van Groot 

Bankenbosch. De opdracht bestaat uit het opknappen van meerdere gebouwen, 

inclusief het terrein en het hekwerk, en het upgraden van klimaat- en 

beveiligingsinstallaties. Een jaar later – voor de zomer van 2023 – is Groot 
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Bankenbosch gereed voor gebruik. Goed om te weten is dat er in Groot 

Bankenbosch alleen gedetineerden gehuisvest worden die vallen onder het 

zogenoemd beperkt beveiligingsniveau.  

 

Overigens wordt niet het gehele terrein in gebruik genomen door PI Veenhuizen. 

Een klein deel blijft beschikbaar voor het Opleidingsinstituut DJI, zoals dat nu ook 

al het geval is.  

 

Tijdelijk gebruik  

We benadrukken graag nog eens de tijdelijkheid: het doel van de tijdelijke 

ingebruikname van Groot Bankenbosch is om gedurende de renovatie van 

Esserheem en Norgerhaven detentiecapaciteit en werkgelegenheid in Veenhuizen 

te behouden. Gedetineerden en personeel van de te renoveren locatie (eerst 

Esserheem, daarna Norgerhaven) worden tijdelijk in Groot-Bankenbosch 

gehuisvest totdat beide locaties volledig gerenoveerd zijn. 

 

 

Wanneer worden de locaties Esserheem en Norgerhaven gerenoveerd? 

In de planning wordt nu uitgegaan van najaar 2023 als startmoment van de 

renovatie van Esserheem. De renovatie van Norgerhaven volgt daarna. Over de 

plannen voor de twee gevangenissen blijven wij u regelmatig informeren.  

 

Nadat ook Norgerhaven is gerenoveerd en de gedetineerden daar weer ingehuisd 

zijn, wordt de tijdelijke huur van Groot Bankenbosch door DJI beëindigd (medio 

2026/2027). Dan beschikt PI Veenhuizen naast de vorig jaar in gebruik genomen 

locatie Klein Bankenbosch (de voormalige jeugdgevangenis naast Norgerhaven) 

over twee hypermoderne gevangenissen die toekomstbestendig zijn. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met PI Veenhuizen via het mailadres j.kranghand@dji.minjus.nl of de 

gemeente Noordenveld via het mailadres: Postbus@noordenveld.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marie-Anne de Groot, vestigingsdirecteur PI Veenhuizen 

Klaas Smid, burgemeester gemeente Noordenveld 
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