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Het project toekomstvisie Bentinckspark
Uit het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing en de Sportbeleidsnota ‘Samen spelen,
samen scoren’ blijkt dat er in het Bentinckspark sprake is van erosie, een gebrek aan identiteit en
gemiste kansen. Aan de andere kant is heeft het Bentinckspark onmiskenbare kwaliteiten en een
duidelijke functie in de Hoogeveense samenleving. De conclusie uit deze rapporten is dat er veel beter
van deze kwaliteiten en functie geprofiteerd kan worden als er beleid ontwikkeld wordt dat gericht is
op de ontwikkeling en het behoud van de multifunctionele gebruiksmogelijkheden van het park.
Daarom is de gemeente gestart met het project Toekomstvisie Bentinckspark.

Doel van het project
Doel van het project toekomstvisie Bentinckspark is het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het
Bentinckspark om de multifunctionele gebruiksmogelijkheden van het park te behouden en te
versterken. Uiteindelijk moet er een duidelijke toekomstvisie komen die de basis vormt voor de
uitvoeringswerkzaamheden in het park.

Geografische Kaders
Het plangebied Bentinckspark ligt binnen de volgende grenzen:
• de industriehaven aan de noordzijde
• de Galileilaan aan de oostzijde
• de Meester Cramerweg aan de zuidzijde
• de achterkant van de woningen aan de Kanaalweg
aan de westzijde.

Functies en kwaliteiten behouden en versterken
Enkele functies die nu in het Bentinckspark te vinden zijn, moeten behouden blijven en/of versterkt
worden. Het gaat hierbij vooral om de volgende aspecten:
- Het behoud en de versterking van de aanwezige georganiseerde sport
- Het behoud van de Bentincksdijk
- Het behoud van het waterwingebied
- De toevoeging van vrije sportbeoefening, toerisme en recreatie
- Het versterken van het multifunctioneel en integraal ruimtegebruik
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Tijdpad
Het project Toekomstvisie Bentinckspark bestaat uit twee fasen.
Fase 1 loopt van 1 januari 2004 tot 1 november 2004. Deze fase bestaat uit inventarisatie en onderzoek
om uitgangspunten te kunnen formuleren voor het ontwikkelen van de visie op het Bentinckspark.
Deze uitgangspunten worden samen met de overleggroep opgesteld en dienen als basis voor de
ontwikkeling van keuzemodellen door een extern adviesbureau.
Fase 2 start 1 november 2005 en eindigt uiterlijk in september 2005. In deze fase wordt er samen met
de overleggroep een adviesbureau geselecteerd die enkele modellen gaat ontwikkelen. Als deze
modellen klaar zijn, bieden we de modellen aan de gemeenteraad aan. Wij zullen de raad vragen om
de modellen terug te koppelen naar de Hoogeveense bevolking om zo tot één model te komen.
Daarna wordt er een vervolgplan opgesteld.

Informatiebijeenkomst in de Magneet goed bezocht
Op de eerste informatiebijeenkomst van het Bentinckspark op maandag 19 april waren ongeveer 80
mensen aanwezig. Wethouder van der Zwaag opende de bijeenkomst. Daarna vertelde projectleider
Silke van Bovene wat de bedoeling is van het project Toekomstvisie Bentinckspark en welke stappen
er de komende periode gezet worden.
Tijdens de bijeenkomst kwamen er verschillende vragen vanuit het publiek. Hieronder zijn enkele van
deze vragen en de antwoorden daarop weergegeven.
1. De projectgroep draagt meerdere modellen over aan de Gemeenteraad. Op welke wijze komt de
raad tot een keuze?
De wijze waarop de terugkoppeling naar de Hoogeveense bevolking plaats vindt, zal door de
projectgroep en de raad nog vastgesteld moeten worden.
2. Zal uit de toekomstvisie blijken dat het hele park op de kop moet of blijven de accommodaties
waar deze nu gevestigd zijn?
Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de overleggroep, de behoeftes en wensen van de
verenigingen en gebruikers, de technische belemmeringen etc.
Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van de modellen.
3. Hebben omwonenden ook inspraak?
Omwonenden kunnen deelnemen aan de overleggroep en zo meedenken en meepraten over het
project. Ook kunnen omwonenden zich aanmelden als agendalid voor de overleggroep. Ze krijgen dan
alle stukken en kunnen als er voor hen belangrijke onderwerpen op de agenda staan in overleg met de
projectleider de vergadering bijwonen.
4. Is het al bekend wanneer de toekomstvisie daadwerkelijk wordt uitgevoerd en hoeveel budget
hiervoor is?
In 2005 heeft de gemeenteraad vastgesteld welk model het meest geschikt is voor de toekomst van het
Bentinckspark. Afhankelijk van wat de uitvoering van het model gaat kosten en welke prioriteit het op
dat moment heeft, zal de raad beslissen of de toekomstvisie wordt uitgevoerd en hoe en wanneer dit
gaat gebeuren.
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5. Welke verenigingen maken nu gebruik van het Bentinckspark?
De volgende verenigingen zijn gevestigd in het park: voetbalverenigingen HZVV en vv Hoogeveen,
wielrenvereniging De Peddelaars, schaatstrainingsvereniging De IJshazen, paardrijvereniging LR &
PC Prinses Beatrix, Hoogeveense Hockeyclub (HHC), Hoogeveense Atletiekclub ’63 (HAC ’63),
Onderwatersportvereniging Aqua Nostra, Korfbalvereniging Thrianta, IJsvereniging Hoogeveen,
tennisvereniging De Noorderterp en de Hoogeveense Biljartclub. Verenigingen die gebruik maken van
het zwembad: Zwem- en Poloclub Hoogeveen en de verenigingen met een aangepast sportaanbod:
Plezier in Doen en Phihezo.
6. Zijn er al zakelijke partners gevonden?
Op dit moment zijn er geen investeerders die zich al gemeld hebben. Bij de gemeente zijn wel enkele
bedrijven/personen bekend die eventueel interesse zouden kunnen hebben in de ontwikkelingen die
plaats vinden in het Bentinckspark. Gedurende het proces zal blijken of we hen daadwerkelijk kunnen
interesseren.
7. Is er ook rekening gehouden met eventuele plannen voor woningbouw?
Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor het bouwen van nieuwe woningen in en om het
park.
8. Zijn er al sportaanbieders bekend die zich graag willen vestigen in het park?
Sinds kort zijn we in Hoogeveen een stichting en een vereniging rijker. Namelijk de Stichting
Kunstijsbaan Hoogeveen en de Skatevereniging Drenthe. Deze stichting en vereniging hebben
aangegeven geïnteresseerd te zijn in de ontwikkelingen die met betrekking tot het Bentinckspark
plaatsvinden.
9. Wanneer vinden de bijeenkomsten van de overleggroep plaats?
De overleggroep bestaat voornamelijk uit vrijwilligers, daarom zullen de bijeenkomsten ’s avonds
plaats vinden. Er is één uitzondering; op 27 mei willen we graag met de overleggroep op pad om twee
andere parken te gaan bekijken, dit zal overdag plaatsvinden.
De bedoeling is om circa 3 bijeenkomsten te organiseren in de periode mei – september 2004.
Op 10 mei zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden.

De ambtelijke projectgroep
De projectgroep is verantwoordelijk voor de inhoud, voortgang en afstemming van de
projectactiviteiten. In de projectgroep zitten ambtenaren van verschillende afdelingen binnen de
gemeente. De projectgroep bestaat uit de volgende leden:
• Silke van Bovene
Projectleider Toekomstvisie Bentinckspark, Afdeling Samenleving

•
•
•
•

Kees Hofstee
Stedenbouwkundige, Afdeling Ruimte
Jan Blom
Beleidsmedewerker Groen, Afdeling Ruimte
Alies van der Woude
Communicatieadviseur, Afdeling Advies
Carla Hagewoud
Secretarieel medewerkster
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De overleggroep
De gemeente Hoogeveen wil de toekomstvisie voor het Bentinckspark graag samen met de gebruikers
van het park ontwikkelen. Daarom wordt er een overleggroep opgericht. Deze overleggroep bestaat uit
gebruikers van het park, omwonenden en sportverenigingen. Leden van de overleggroep nemen deel
op persoonlijke titel. De overleggroep wordt betrokken bij de probleemformulering en kan zelf
oplossingen en ideeën aandragen binnen het project. De overleggroep vergadert ongeveer één keer per
maand met de projectleider.
Tijdens de informatiebijeenkomst van maandag 19 april konden mensen zich opgeven voor de
overleggroep. Deze groep bestaat maximaal uit 20 personen.
Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van de Toekomstvisie Bentinckspark dan kunt u zich ook
aanmelden als agendalid. U ontvangt dan alle stukken van de vergadering. Ziet u op de agenda een
punt waar u graag bij aanwezig wilt zijn, dan kunt altijd contact opnemen met de projectleider Silke
van Bovene, telefoonnummer 0528-291449. Ook kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice
Bentinckspark op de website van de gemeente Hoogeveen. Als u zich aanmeldt, ontvangt u zodra er
nieuws is over het Bentinckspark een e-mail.
U kunt zich als volgt aanmelden:
• U gaat naar de website www.hoogeveen.nl
• Daarna gaat u naar het gedeelte gemeentehuis
• Op de pagina van het gemeentehuis vindt u boven in Projecten
• Klikt u op Projecten dan komt u op een pagina waarin u aan de linkerkant kunt kiezen voor
Bentinckspark
• Onder Contact vindt u het aanmeldingsformulier voor de E-mailservice

De geschiedenis van het Bentinckspark
Het Bentinckspark is vernoemd naar de Bentincksdijk. De naam Bentincksdijk komt weer van de
familie Bentinck. De Bentincks waren vanaf het begin deelgenoot in de verveningsactiviteiten van
Roelof van Echten. In 1632 tekenden de Bentincks in voor 400 morgen (een morgen = 0,85 ha). Na
1638 erfde of kreeg Bernhard Bentinck tot Diepenheim* er nog 700 morgen bij. Toen Bernhard
Bentinck stierf was hij in het bezit van 800 morgen. Deze 800 morgen vormde het gebied van de
Bentincks Compagnie. Deze compagnie lag ingeklemd tussen de Echtense en Hollandse Compagnie.
Dat betekende later tussen Het Noordsche Opgaande en de Bentinckslaan. In dit Bentincksveen werd
het Bentincksopgaande gegraven. Langs dit nieuwe opgaande werd een weg aangelegd, de
Bentincksdijk.
Aan het begin van de jaren ‘50 in de 20e eeuw kocht de gemeente circa 5 ha grond ten zuiden van de
Bentincksdijk ten behoeve van de sportbeoefening. Tegenwoordig beslaat het gehele sportpark circa
circa 40 ha.
*

Bernhard Bentinck was een broer van Hendrik Bentinck drost van Salland. Hendrik was de vader van Anna Bentinck. Zij
was getrouwd met Roelof van Echten
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Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief Bentinckspark of andere relevante zaken kunt u
contact opnemen met de projectleider Toekomstvisie Bentinckspark, mevrouw Silke van Bovene.
Hieronder haar gegevens:
Gemeente Hoogeveen
Mevrouw S. van Bovene
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres:
Compagniehuis
Raadhuisplein 24
Telefoon: 291449
Fax: 291325
E-mail: S. van.Bovene@hoogeveen.nl
Colofon
Redactie: gemeente Hoogeveen,
afdeling Communicatie
Lay-out en print: huisdrukkerij
gemeente Hoogeveen
Oplage: 250
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