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 opende in maart 2009 haar deuren. Het gastvrije en  

team zorgt ervoor dat onze gasten een  verblijf ervaren.  

Gastvrijheid was vroeger in het  , de voormalige strafkolonie, geen 

gemeengoed, maar in deze moderne tijd is Hotel Restaurant Bitter en Zoet dé plaats waar u 

 ontvangen wordt, waar men de tijd neemt voor een praatje en  heeft voor u 

als gast. Of u nu een kopje koffie drinkt op het terras,   koopt in onze bakkerij, een 

gezellig diner organiseert of geniet van een heerlijk verblijf in een van onze mooie 

 of ruime .  

 

De  is alomtegenwoordig in het gebied rondom Bitter en Zoet. Het bos grenst aan het 

terrein van Bitter en Zoet en het bijzondere natuurgebied  ligt op fietsafstand.  

 

Hotel Restaurant Bitter en Zoet dankt haar naam aan één van de prachtig gerenoveerde 

dienstwoningen, waar tegenwoordig de unieke  zich bevinden. Een gezellige 

, sfeervolle hotelkamers, een (h)eerlijk , ,  en de 

prachtige  en  van de omgeving maken van Bitter en Zoet een unieke locatie 

met alle ingrediënten voor een geslaagd verblijf in Veenhuizen! 

 

 
 

 

 

  

        

             



 

  
“Hotel Bitter en Zoet is een bijzonder en prachtig hotel in Drenthe, gastvrij en zeer goede service”.  

 

De dienstwoningen en het hospitaal van het voormalige hospitaalcomplex van Veenhuizen zijn 

omgetoverd tot o.a. prachtige hotelkamers. De historische sfeer met de gemakken van de moderne 

tijd. Er is een restaurant, een Wellness en een heerlijk lounge. 

 

Het hotel bestaat uit prachtige, historische panden genaamd; Toewijding, Bitter en Zoet, Plichtgevoel 

en Vertrouw Op God. Omringd door prachtige natuur, het Fochteloërveen op fietsafstand en Assen 

en Groningen makkelijk te bereiken. Dit alles maakt van Bitter en Zoet een uniek hotel op een 

prachtige en rustige plek.  

 

 15 unieke hotelkamers & 6 ruime appartementen/familiekamers 

 4 zalen, inclusief een sfeervolle zolderzaal 

 Lounge 

 Gratis WiFi 

 A la carte restaurant met terras 

 Fietsverhuur 

 Gratis parkeerplaatsen 

 Rolstoeltoegankelijk  

 Wellness  

 

De woningen Toewijding, Bitter en Zoet en Plichtgevoel omvatten onze 15 hotelkamers.  

De indeling van de oorspronkelijke kamers is intact gebleven en zorgt voor een vriendelijk, huiselijk 

gevoel. Iedere woning heeft een eigen kleurstelling en een uniek behang, gebaseerd op het oude 

behang uit de panden. Overal komt u getuigen tegen van het oorspronkelijke gebruik van de 

gebouwen, een terrazzo aanrechtje in de badkamer, een oude voordeur naast uw kamerdeur, 

kamers met ensuite deuren of een schouw. Alle kamers hebben een prachtig uitzicht op de tuin of de 

majestueuze beukenlaan.  

 

In het naastgelegen historische pand, Vertrouw Op God genaamd, bevinden zich o.a. onze ruime 

appartementen/familiekamers. De 6 appartementen beschikken over een kleine kitchenette,  

2-4 eenpersoons boxspring bedden, badkamer met ligbad en separate douche en zithoek met TV.  

Ook is er gedacht aan onze mindervalide gasten, zo zijn er aangepaste hotelkamers en zijn de 

appartementen in het naastgelegen pand tevens rolstoeltoegankelijk.  

 

De prijzen van onze kamers variëren van ca. € 79,00 tot ca. € 200,00 per nacht,  

afhankelijk van o.a. seizoen en kamertype. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. 

 

 



 

Bitter en Zoet bevindt zich in een prachtige groene omgeving. Wij streven er uiteraard ook naar om 

dat zo te houden. Onze chef-kok werkt zo veel mogelijk met biologische producten uit het 

Noorderland. Het linnen wat wij gebruiken bij Bitter en Zoet is biologisch en fairtrade en in het 

restaurant serveren we heerlijke biologische dorstlessers. Wij zijn al sinds 2012 jaarlijks 

onderscheiden met het internationale certificaat Green Key voor onze duurzame 

bedrijfsvoering!  

Voor meer informatie over Green Key kunt u kijken op www.greenkey.nl. 

Sfeervolle, knusse kamer welke beschikt over een badkamer met toilet en douche, telefoon, 

2 boxspring bedden (80x200), flatscreen-tv, een bureau, telefoon en gratis WIFI. 

 

   
 

 

 

  
Deze ruime kamer beschikt over 2 boxspring bedden (90x210), een zitje, een flatscreen-tv, telefoon, 

koffie/thee voorziening en gratis WIFI. De badkamer is voorzien van toilet, ligbad en/of douche. 

 

   
 

 



 

Onze appartementen / familiekamers zijn gelegen in het voormalige Hospitaal van Veenhuizen. Deze 

zijn modern, artistiek en sfeervol ingericht waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunst van ‘Outsider 

Arthouse’. Standaard zijn de kamers geschikt voor 2-4 personen, waarbij in overleg een extra bed 

bijgeplaatst kan worden. De 3-4 persoonskamers zijn ruime split-level kamers door middel van een 

vide. 

 

De ruime appartementen beschikken over 2-4 eenpersoons boxspring bedden, een ruime zithoek, 

een eettafel, flatscreen-tv en gratis WIFI, badkamer met ligbad en separate douche.  

Daarnaast is er een kitchenette en koffie- en theefaciliteiten.  

Verder van alle luxe voorzien zoals handdoeken en bedlinnen. 

 

   
 

Deze ruime toegankelijke kamer beschikt over 2 hoog-laag boxspring bedden, een zitje, een 

flatscreen-tv, telefoon en gratis WIFI. De badkamer beschikt over volledig aangepast sanitair en is 

voorzien van toilet, ligbad en een separate douche. 

Tevens is er mogelijkheid voor hulpmiddelen en persoonlijke of verpleegkundige verpleging. 

 

   



 

Ons doel is u als gast te laten genieten van eten en drinken. Voor elk gezelschap, tijdstip of speciale 

wensen proberen wij met veel passie prachtige gerechten voor u klaar te maken. 
 

Bitter en Zoet Veenhuizen heeft een uitstekend restaurant met 50-60 zitplaatsen, een ambachtelijke 

keuken en eigen bakkerij. Het restaurant is ingericht op de vroegere binnenplaats van het 

Hospitaalcomplex. Oud en nieuw zijn op een transparante wijze samengevoegd, waardoor een 

sfeervolle ruimte is ontstaan.  

 

Onze chef-kok staat garant voor uitstekend en (h)eerlijk eten.  

"Koken is een , een , maar vooral een  dat met ,  en  ten uitvoer 

wordt gebracht." 

 

Tevens kunt u na een wandeling of fietstocht genieten van een heerlijke biologische dorstlesser, een 

fairtrade thee of een koffie van verse bonen. Uiteraard kunt u in ons restaurant ook prima terecht 

voor mooie wijnen uit o.a. Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en Portugal. 

 

De lounge en het restaurant zijn elke dag geopend. 

 Lounge : vanaf 08.00 uur 

 Lunch : 12.00 – 15.00 uur 

 Borrel : 15.00 – 17.00 uur 

 Diner  : 17.30 – 21.00 uur 

 

 

   



 

Lunchmenu 1  
Huisgemaakte soep van de dag  
Luxe belegde sandwiches 
Maaltijd salades 
Warm hapje 
Fruit 
Diverse sappen, melk, karnemelk en water    € 18,50 per persoon  

 
Lunchmenu 2 (warme lunch)         
 3 gangen lunchmenu, bestaande uit soep,  
 warm hoofdgerecht en een dessert. 

 
 Om u rustig de tijd te geven voor deze uitgebreide lunch  
 kunt u tot 14.00 uur aan tafel gaan. 

  
 Onze bedieningsmedewerkers geven u graag uitleg over  
 de (h)eerlijke gerechten van het lunchmenu van de dag.  € 32,50 per persoon 

 
  Overige drankjes op basis van nacalculatie 

 
 
 

 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW 

 Bitter en Zoet werkt met een wisselende kaart per seizoen, menu’s kunnen daarom 
tussentijds wijzigen 

 Heeft u dieetwensen voor lactose-, gluten of notenintolerantie ? Laat het ons dan 
weten zodat wij hier rekening mee kunnen houden.  
We kunnen helaas geen aanpassingen op het menu doen voor Paleo, Keto en 
dergelijke. 

 
 
  



 

Bitter en Zoet Veenhuizen heeft een uitstekend restaurant, een ambachtelijke keuken en eigen 
bakkerij. Het restaurant is ingericht op de vroegere binnenplaats van het Hospitaalcomplex. Oud en 
nieuw zijn op een transparante wijze samengevoegd, waardoor een sfeervolle ruimte is ontstaan.  
Op het binnenterrein is het ruim opgezette terras, onder de lindebomen. 
Ons keukenteam staat garant voor uitstekend eten, bereid met duurzame, regionale, 
seizoensgebonden en meest biologische ingrediënten. 

Bij voorkeur maken we alles zelf: vers getrokken bouillon, zelf gerookte 

zalm en zelfgebakken brood. We halen zoveel mogelijk verse producten uit 

de regio. En ook dit seizoen weer kruiden uit onze eigen tuin! 

We werken met een regelmatig wisselend menu, met ingrediënten uit de tuin en het mooie 
Noorderland. 
Een heerlijk 3-, 4- of 5- gangen menu, prettig in balans en smaakvol. Groente in de hoofdrol! 

Laat u verrassen door onze chef-kok! 
 

 3-gangen       € 38,50 per persoon 

 4-gangen       € 47,00 per persoon 

 5-gangen        € 55,50 per persoon 
 

Om u een idee te geven van wat er op het menu kán staan... 
Voorgerecht * zilte plantjes met aardappel-mierikswortelzalf en gerookte zalm 
Tussengerecht * marbré van paprika, meiknolletjes en wortel met gebakken suikersla en paprikasaus 
Hoofdgerecht * Gronings graan, radijsjes, gebakken Noordzeevis en antiboise 
Dessert * aardbeien, roze peper, roomijs en aardbeienroom 

Onze medewerkers in het restaurant adviseren u graag over bijpassende wijnen, bijvoorbeeld uit 

Oostenrijk, Spanje en Frankrijk. 

Of mooie speciaal bieren uit Drenthe, Groningen en Friesland. 

Liever alcoholvrij? We maken graag een heerlijk frisse cocktail.  

 

Koken is een passie, een kunst, maar vooral een ambacht dat met zorg, 

aandacht en plezier ten uitvoer wordt gebracht. 

 

 

 

 

 



 

De Kolonie Veenhuizen in Drenthe was vroeger in hoge mate zelfvoorzienend. Iedere woning had een 
eigen moestuin, op het land werden de benodigdheden voor en door de verpleegden geteeld.  
De geneesheer-directeur had een kruidentuin met allerlei geneeskrachtige planten, tegenover het 
huis “Toewijding”, op de plek waar nu onze parkeerplaats is.  

Vanuit het idee van zelfvoorzienend zijn en in lijn met onze duurzame bedrijfsvoering, hebben wij 
een eigen moestuin en boomgaard. In de boomgaard staan 14 fruitbomen. Oude rassen appels, 
peren, pruimen, kweepeer, mispel en een walnotenboom. De moestuin voorziet de keuken van verse 
groentes en kruiden en dient als leidraad en inspiratie voor het samenstellen van de menu’s.  
Chef-kok Rik Dortmond zoekt hiervoor bijzondere rassen uit en kweekt de groentes op biologische 
wijze, zonder kunstmest en gifstoffen. Deze manier van met eten omgaan zorgt ervoor dat ons 
restaurant een van de beste in Drenthe is. 

De tuin is toegankelijk voor u als gast. Als Rik in de tuin aan het werk is, geeft hij graag uitleg over 
alles wat groeit en bloeit! 

 

 

  
 

   



 

 
Koffie / thee met huisgemaakt gebak      € 5,80 per persoon 
Koffie / thee en zoete lekkernijen uit eigen bakkerij   € 5,80 per persoon 
 

 

 

 
Bitter en zoet borrelplank      € 12,50 per persoon 
Schaaltje met noten en olijven      €   2,25 per persoon 
Gehaktballetjes van Gronings weiderundvlees met dip (2 stuks)  €   2,75 per persoon 
Broodplankje met zuurdesembrood en diverse tapenades  €   3,25 per persoon 

Charcuterie plank met diverse soorten vleeswaren   €   5,75 per persoon 
Kaasplank, diverse soorten binnen- en buitenlandse kaas  €   5,75 per persoon 
 

  



 

 
 

Licht en lucht was is 1890 het devies om snel beter te worden. Licht, lucht en ruimte bepalen nu de 

sfeer in de prachtige zalen van Bitter en Zoet.  

Gezond vergaderen is tegenwoordig een trend. En waar kan je nu beter gezond vergaderen dan in 

een voormalig hospitaal met alle moderne gemakken. Daarnaast is de verzorging voor wat betreft 

het eten en drinken uiteraard ook gezond, biologisch en lekker. 

Zo serveren wij o.a. echt ‘brain-food’ voor een optimale vergadering en zijn er uitgebreide 

mogelijkheden om buiten te vergaderen of in groepjes te werken. 

 

De voormalige ziekenzalen zijn omgetoverd tot stijlvolle vergaderzalen en voorzien van alle moderne 

gemakken. De karakteristieke zolder bestaat uit vier compartimenten en is o.a. zeer geschikt voor 

workshops. 

- De zalen zijn rustig gelegen, direct aan de grote tuin van Bitter en Zoet 

- Alle vergaderzalen beschikken over veel daglicht en klimaatbeheersing 

- Wij richten de zalen naar wens voor u in 

- Passende oplossingen voor uw wensen, we denken graag creatief met u mee! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

               

De zalen flexibel en naar wens in te delen. Standaard zal de opstelling in de zaal in U-vorm zijn. 

Andere opstellingen zijn mogelijk in overleg. 

Drie van de vier zalen zijn voorzien van een modern digibord waarop uw presentaties prachtig 

uitkomen, aantekeningen gemaakt en opgeslagen kunnen worden. Met geluid en twee digiborden 

zijn voorzien va een camera voor online overleg.  

 

Onze boomgaard en tuin bieden fijne mogelijkheden om lekker buiten in het zonnetje, met een 

grasspriet tussen de tenen, inspiratievol en gefocust te vergaderen. Per zaal staan er twee 

picknicktafels klaar, dus neem de flip-overs, geeltjes en stiften maar mee naar buiten om optimaal 

gebruik te maken van onze rijke natuur en groene omgeving.  

 

  
 

 

 

Zaal Oppervlakte U-vorm Carré School Examen Theater Cabaret Kring 

1 10m x 6m   20 24 12 6 35-40 30 22 

2 10m x 6m   22 28 12 6 35-40 30 22 

3 10m x 6m   18 24 12 6 30 24 18 

Zolderzaal 3x 30m2  

en 1x 24m2 

14 16 n.v.t. n.v.t. i.o.m. niet Max 16 



 

 (tarieven vanaf 10 personen) 
 

4-uurs vergaderarrangement Inclusief 1 dagdeel zaalhuur 

Digibord en flip over met stiften 

    Onbeperkt koffie / thee in de zaal 

    Onbeperkt mineraalwater    € 22,50 per persoon 
Tip: boek een heerlijk ontbijt vooraf zodat u fris en energiek aan de slag kunt! 

 

8-uurs vergaderarrangement Inclusief  plenaire vergaderzaal 

Digibord en flip over met stiften 

Onbeperkt koffie/thee in de zaal 

Onbeperkt mineraalwater  

Biologische lunch    € 57,25 per persoon 
Tip: boek onze lunchtas en maak tijdens de lunch een wandeling door Veenhuizen! 

 

12-uurs vergaderarrangement Inclusief  plenaire vergaderzaal 

Digibord en flip over met stiften 

Onbeperkt koffie/thee in de zaal 

Onbeperkt mineraalwater  

Biologische lunch 

Drie gangen verrassingsdiner   € 93,75 per persoon 

 

24-uurs vergaderarrangement Inclusief  plenaire vergaderzaal 

Digibord en flip over met stiften  

Onbeperkt koffie/thee in de zaal 

Onbeperkt mineraalwater 

Biologische lunch 

Drie gangen verrassingsdiner  

Overnachting in een luxe hotelkamer 

Uitgebreid ontbijt    € 188,75 per persoon 

 

32-uurs vergaderarrangement Inclusief twee dagen plenaire vergaderzaal 

Digibord en flip over met stiften 

Onbeperkt koffie/thee in de zaal 

Onbeperkt mineraalwater 

2 x Biologische lunch 

Drie gangen verrassingsdiner 

Overnachting in een luxe hotelkamer 

Uitgebreid ontbijt    € 246,00 per persoon  
Tip: boek een wandeling met gids als vergaderbreak en adem de sfeer van dit bijzondere dorp! 

 

 

Kijk voor onze borrel- en snackmogelijkheden op pagina 9. 
 



 

Heet en koud wisselen elkaar af en zorgen voor een heerlijk ontspannen gevoel. 

Complete rust en heerlijke warmte in de sauna… Afkoelen met de stortdouches of iets voorzichtiger 

met de waterkuipen…. Daarna heerlijk ontspannen op de ligbanken in de rustruimte... 

Lekker een middag of avond naar de sauna met vrienden of vriendinnen. Daarna gezellig een hapje 

eten of een borrel drinken. Bitter en Zoet biedt diverse mogelijkheden voor gebruik van de wellness. 

U huurt de sauna geheel privé voor een saunagang van ongeveer 2 uur. 

 

- Eén-persoons saunabezoek   € 22,50 p.p. 

- Vanaf 2 personen                      € 17,50 p.p. 

- huur van handdoeken, badjassen en slippers  €  10,00 p.p. 

 

Finse Sauna 

Een Finse sauna, een traditionele sauna, is ideaal voor echte levensgenieters. U kunt heerlijk 

genieten van de warmte, liggend of zittend op houten banken. In een traditionele Finse sauna ligt de 

temperatuur gemiddeld tussen 80 en 100 graden door het opstoken van de kachel wordt de lucht 

verwarmd. Deze warmte wordt door het lichaam opgenomen, waardoor u gaat transpireren. Dit 

werkt reinigend en kalmerend op lichaam en geest. 

 

Infrarood Sauna 

Ook wel droge sauna genoemd (40°C - 65°C). Een infrarood sauna heeft een hoge therapeutische 

waarde doordat de straling van de infrarood lampen ons lichaam binnendringt. De warmte wordt 

zonder tussenkomst van lucht op het lichaam overgebracht.  

Doordat de lucht niet eerst hoeft te worden opgewarmd zijn er diverse voordelen t.o.v. de 

traditionele Finse sauna, zoals een korte opwarmtijd.  

 

Gebruik van de sauna alleen op basis van reservering via de receptie van Bitter en Zoet.  

Telefoon: 0592385002 of info@bitterenzoet.nl. 

 

 



 

 

ACTIVITEIT TARIEF TIJDSDUUR AANTAL PERSONEN 

Diverse activiteiten bij ‘Actief Veenhuizen’. 
Van klauteren tussen boomtoppen in het klimbos en  
GPS-tochten door Veenhuizen tot ontsnappen uit een 
gevangeniscel, mountainbiken en een clinic boogschieten.  
Kijk voor meer informatie op www.actiefveenhuizen.nl.* 
 

Prijzen op aanvraag Afhankelijk 

van activiteit 

n.v.t. 

Entree Gevangenismuseum * 
Volwassenen  
Kinderen t/m 4 jaar  
Kinderen 5 t/m 12 jaar 
Groepen vanaf 15 personen 

 
€ 11,50 p.p. 
Gratis 
€ 6,50 p.p. 
€ 10,00 p.p. 
 

 

circa 1 ½ uur 

 

n.v.t. 

Rondleiding met gids € 35,00 circa 1 uur Maximaal 20 

personen 

Rondleiding cellencomplex “Rode Pannen”* €  2,50 p.p. circa ½ uur 25 personen 

Rondrit met Boevenbus* 

met gids 

€ 80,00 per bus 

 

circa 1 uur 

 

10-26 personen 

Bezoek bierbrouwerij Maallust Vrije entree n.v.t. n.v.t. 

Rondleiding Maallust incl. bierproeverij* € 12,50 p.p. circa 1 uur 15-40 personen 

Bezoek Kaaslust* € 12,50 p.p. circa 1 uur Op aanvraag 

Combinatie Bierproeverij & bezoek Kaaslust* € 25,00 p.p. circa 2 uur Vanaf 15 personen 

Wandeling / fietstocht met (erfgoed)gids € 75,00  

(excl. fietshuur) 

circa 2 uur 10-25 personen 

Op pad met de Boswachter € 80,00  circa 4 uur 10-30 personen 

Fietshuur via Bitter en Zoet 
 
Elektrische fiets: 

€ 12,50 per fiets 
€  8,00 per fiets 
€ 25,00 per fiets 

Hele dag 
½ dag 
Hele dag  

n.v.t. 
 
n.v.t. 

Schilderworkshop door beeldend kunstenaar Fokko Rijkens € 47,50 p.p. 2,5 uur 10-15 personen 

 

*Externe reserveringskosten € 18,50 per aktiviteit. 



 

 

Pal aan Veenhuizen grenst het weidse Fochteloërveen, een ruig hoogveengebied dat met zijn verre 

horizon bijna on-Nederlands aandoet. Hoogveen is zeldzaam en kwetsbaar en het Fochteloërveen is 

een van de weinige ongerepte hoogveengebieden van Nederland. Zo groot als de stad Utrecht – 

maar zonder de hectiek. Er loopt een wandel- en fietspad dwars door het drassige hoogveenmoeras, 

waar de inheemse slangen en zeldzame veenplanten zich thuis voelen. Het loont de moeite om de 

uitkijktoren te beklimmen aan de zuidkant van het gebied. Het uitzicht is overweldigend en met wat 

geluk spot u één van de sierlijke kraanvogels die hier sinds enkele jaren broeden. 

 

 

Een dorp in Drenthe dat in niets lijkt op andere dorpen. Een voormalige dwangkolonie waar meer 

dan honderd Rijksmonumenten getuigen van een uniek verleden. Rechte lanen en statige panden, 

musea, ateliers – zonder uitzondering gevestigd in historische gebouwen. Daaromheen: uitgestrekte 

natuurgebieden, van hoogveen tot beekdal. Veenhuizen heeft veel te bieden. 

Veenhuizen is één van de Koloniën van Weldadigheid, ‘s werelds eerste, meest grootschalige 

voorbeeld van binnenlandse landbouwkoloniën om armoede te bestrijden. De landschappen zijn het 

resultaat van een sociaal experiment uit de 19e eeuw. Het experiment was gericht op het omvormen 

van armen tot productieve burgers, en woeste grond tot productief landbouwgebied. De verheffing 

van de inwoners stond centraal, niet alleen met werk maar ook met onderwijs, gezondheidszorg en 

morele vorming. Dit systeem had in de 19e eeuw veel invloed in Europa en daarbuiten. 

 

De Koloniën van Weldadigheid vertellen het verhaal van duizenden kolonisten en landlopers. Eén 

miljoen Nederlanders en Belgen hebben hier voorouders. Op 26 juli 2021 werden de Koloniën 

gezamenlijk bijgeschreven op de lijst van Unesco Wereld Erfgoed. Daar zijn we trots op! 

 

 

   


