Beleidsplan SintJan
Inleiding
Iedere organisatie heeft in de oorsprong nagedacht over de vraag wat het bestaansrecht is.
Dat geldt ook zeker voor onze organisatie. De weg om dorpsbewoners en beleidsmakers te
overtuigen van het doel en vooral ook de diepere motivatie was lang. Om nu te voorkomen
dat we alleen de dingen goed doen, maar ons onvoldoende afvragen of we de goede dingen
doen is dit document geschreven.
Een beleidsdocument vraagt jaarlijks om terugkoppeling en periodiek om herijking. Een grote
betrokkenheid van de verschillende entiteiten is daarbij voorzien.
Wie zijn we?
De Stichting SintJan is opgericht in 2006 als stichting met het volgende doel (uit de statuten)
•

•
•

het (opnieuw) aan elkaar verbinden van Cultuur, gezondheidszorg, energie, ethiek en
schoonheid om waarden te creëren voor een vitale gemeenschap, met de kwaliteit
van het kloosterrein SintJan als inspiratiebron;
het behouden van vitaliteit in het dunbevolkte plattelandsgebied van de voormalige
gemeente Kloosterburen;
het behouden en het door ontwikkelen van het kloosterterrein SintJan, hedendaags
en toekomstgericht vanuit de diepere betekenis van de kloosteridentiteit als vorm van
samenleving als gemeenschap in verbinding met elkaar en de samenleving in groter
verband; alsmede hetgeen wat met vorenstaand verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Inmiddels is vanuit het gedachtengoedde coöperatie Klooster&buren opgericht. De Stichting
SintJan bezit de Nicolaaskerk de Kloostertuin en het terrein en de opstallen van Oldeheem.
De Coöperatie Klooster&Buren die zich sterk maakt voor de operationele kant van zorg en
alles wat bijdraagt aan het versteken van de leefomgeving en de Stichting beheer, die zich
richt op het behouden en beheren van het complex Oldeheem. De activiteiten zijn gericht op
de voormalige gemeente Kloosterburen*) en omvat de plaatsen Hornhuizen, Kruisweg,
kleine Huisjes, Molenrij en Kloosterburen.
Historie en fundament:
Het Hogeland, een gebied in het Noorden van de provincie Groningen, heeft bijzondere
cultuur- en natuurhistorische waarden. Door de krimp in de landelijke gebieden en het
ontbreken van goede infrastructuur staat de leefbaarheid van Kloosterburen evenals de
omliggende dorpen sterk onder druk.
In 2006 heeft de gemeenschap van Kloosterburen een subsidie ontvangen van het
Belvedère-fonds waarmee een onderzoek is verricht naar aspecten die de economie,
bedrijvigheid en cultuur in Kloosterburen kunnen versterken. In dit traject hebben ontwerpers,
kunstenaars en wetenschappers in een aantal ateliers het SintJan plan ontwikkeld.
Belangrijke inspiratiebron is geweest het kloosterleven, zoals dat in Kloosterburen is
geweest. De fundamenten hiervan in letterlijke zin zoals bijvoorbeeld de kloostertuin en in
overdrachtelijk zin een op kennisdeling gebaseerde persoonlijke ontwikkeling. In deze traditie
kwamen alle aspecten van ‘de samenleving’ aan de orde, van eten, drinken, slapen, zorgen
tot wetenschap, studie, rechtsorde, kunst/architectuur. Deze gedachte willen we binnen
SintJan opnieuw ijken en voor de toekomst vormgeven. Dit door in de begrippen ‘claustrum’
wat beslotenheid/ bescherming/ veiligheid betekent te zetten naast het begrip ‘monacus’ wat

betekent vanuit een geheel. Dit Middeleeuwse religieuze erfgoed, omringd door 2000 jaar
oud cultuurlandschap verbonden met het Wad als Werelderfgoed biedt unieke kansen.
Omgeving
Het Norbertijnse kloosterterrein SintJan, welke rond het jaar 1160 is gesticht, omvat o.a. het
middeleeuwse rijksmonument boerderij Olden Klooster, de kloostertuin, de Nicolaaskerk met
het ommuurde kerkhof, de Willibrordkerk van Pierre Cuypers. Daarnaast zijn op dit terrein
het verzorgingshuis het Olde Heem en in een mooi groen gebied gelegen, de dierenweide.
Historisch is de kloostertuin de kern van Kloosterburen en het is nu de kern van onze
plannen. Het is een unieke plek is met een uitstraling naar het omliggende gebied waar alle
toponiemen verwijzen naar deze geschiedenis, net zoals de naam Kloosterburen zelf.

Waar geloven we in?
• Dat wat van waarde is borgen in de gemeenschap.
• Dat de beste leefomgeving gecreëerd wordt door de mensen die er daadwerkelijk
leven. Het borgen van de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door de eigen
bewoners.
• Een combinatie van een veilige, schone leefomgeving met oog voor iedereen die in
deze gemeenschap leeft.
• Er behoefte is aan plaatsen waar je elkaar kan ontmoeten en er duurzaam behoefte
blijft bestaan aan een sterke sociale infrastructuur.
• Dat samenwerken tot meer leidt dan de som van de delen. Alleen kan je misschien
sneller, maar met oog voor de diversiteit bereik je meer.
• Dat respect voor de cultuurhistorische waarden van onze gemeenschap leiden tot
inspiratie en behoud.
• Dat Kloosterburen zich kan ontwikkelen als een broedplaats en inspiratiebron van
creativiteit, duurzaamheid, natuur, kennis, zorg, educatie, religie, wonen, energie,
voedsel.
• Dat alle componenten in het project er op gericht zijn om de huidige economische
structuur te vitaliseren, te bundelen en te versterken.
Wat is onze visie?
Kennis en talent bundelen en inzetten om in, sublieme eenvoud, een duurzame vitale
leefgemeenschap te ontwikkelen in Kloosterburen op het fundament van het verleden.
Het begrip duurzaam vitaal is opgebouwd uit het vertrouwen op elkaars kracht en de kracht
van de omgeving. Opzet daarbij is dat de sociale infrastructuur zodanig sterk is dat het
mogelijk is om je leven lang in Kloosterburen te kunnen blijven wonen (werken)
Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn: eenvoud, verantwoordelijkheid, autonomie, betrokkenheid,
persoonlijk, samenwerken, gastvrij, diversiteit en gedrevenheid.
Hoe gaan we dit realiseren?
Het organiseren van een goede infrastructuur op het terrein van de gezondheidszorg leidend
tot een nieuwe maatschappelijke structuur.
Een bundeling van functies die ieder afzonderlijk het niet zullen redden en / of herkenbaar
zijn in dit gebied.

Het herbestemmen van de monumenten en het opnieuw vormgeven van het groengebied in
relatie met het landschap. De bereikbaarheid en de uitstraling van dit bijzondere en
historische terrein laat nu sterk te wensen over.
Wij willen de geschiedenis van het totale gebied vertellen, verbeelden en laten beleven. Het
streven is deze cultuurhistorie te gebruiken als fundament voor de “cultuurtoekomst

*) Waar in dit document gesproken wordt over Kloosterburen, worden de plaatsen en de omgeving
van de kernen Kloosterburen, Hornhuizen, Kruisweg, Molenrij en Kleine huisjes bedoeld.

