
Memo stand van zaken toekomstvisie het Huys ten Donck

Het Huys ten Donck is een bijzondere buitenplaats die niet alleen van grote waarde is voor de 
gemeente Ridderkerk, maar ook voor de regio Rotterdam als geheel. Het Huys is nauw verweven met 
de geschiedenis van Rotterdam en omstreken, maar bijvoorbeeld ook met de geschiedenis van de 
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de Nederlandse adel in algemene zin. De door Otto 
Groeninx van Zoelen in 1746 gebouwde en vrijwel in oorspronkelijke staat verkerende buitenplaats, 
onder de rook van Rotterdam, kent een grote cultuurhistorische waarde en betreft samen met de 
omliggende tuinen een rijksmonument. Ook het buitendijkse gebied kent haar eigen schoonheid. Het 
is een van de weinige buitenplaatsen in deze authentieke vorm in de wijdere omtrek. De 
buitenplaats kan gezien worden als een krachtige icoon en identiteitsdrager, die kan bijdragen aan de 
imagoversterking en sociale binding van de gemeente Ridderkerk. Deze kan verder een belangrijke 
bijdrage leveren aan recreatieve-, natuurroutes en pleisterplaatsen van en naar Rotterdam en de 
wijdere omgeving.

In het concept-businessplan wordt het Huys ten Donck geschetst als een plek om het leven te vieren; 
op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau. Dit wordt gepresenteerd vanuit vier 
perspectieven: historie, natuur, kunstzinnig vakmanschap en het goede leven. Daarbij wordt vanuit 
recreatief en toeristisch oogpunt ook aansluiting gezocht bij bezienswaardigheden en iconen van 
nationaal niveau. Bijgaande gespreksafbeeldingen geven een beknopt overzicht van deze 
verschillende perspectieven en laten zien dat er sprake is van een overkoepelende gebiedsvisie. 

Met het onderzoek zijn bouwstenen geleverd voor de Stichting het Huys ten Donck (hierna de 
Stichting) om een mogelijk toekomstperspectief verder uit te werken. Dit vraagt echter meer tijd
voor de Stichting. Op dit moment werft de Stichting een Projectleider en professionaliseert zij de 
organisatie van de Stichting. Het doel is om op korte termijn tussen de gemeente en de Stichting een 
intentieovereenkomst te sluiten die moet uitmonden in een vaststellingsovereenkomst om een 
definitief businessplan te kunnen formaliseren en in gang te zetten.

Zowel de Stichting als de gemeente zien het concept-businessplan als een waardevol document, op 
basis waarvan  een vervolg kan worden gegeven aan de duurzame instandhouding van de 
buitenplaats en het beleefbaar maken van deze bijzondere locatie. Het komende jaar zal hierover 
meer duidelijk worden. 
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