
 

 

PAGINA 1 VAN 2 

 

 

DATUM  9 maart 2017 

AAN  Provincie Drenthe 

VAN  Gemeente Hoogeveen – M. Schuring 

ONDERWERP  WKK installatie - kunstijsbaan Hoogeveen 

 

Aanleiding 

Op 8 maart 2017 is het plan voor de kunstijsbaan Hoogeveen inhoudelijk besproken met de provincie 

Drenthe. In deze bespreking heeft de provincie haar bevindingen gepresenteerd over het plan 

kunstijsbaan Hoogeveen. Een van de gestelde vragen betreft de investering van de WKK bij het 

zwembad en de risico’s met betrekking tot de toekomst van het zwembad en daarmee dus ook de 

energiegarantie en exploitatie van de kunstijsbaan. Deze memo geeft nader antwoord op dit 

onderwerp. 

 

Vraagstuk WKK 

Voor de energievoorziening van de kunstijsbaan is er een energieconcept uitgewerkt. Zie hiervoor 

hoofdstuk 6 businessplan 2.0 kunstijsbaan Hoogeveen. Het principe is dat de energieopwekking voor de 

kunstijsbaan bij het zwembad in het Bentinckspark wordt geplaatst. Via een stroomkabel wordt de 

opgewekte energie getransporteerd naar de kunstijsbaan waar het aangesloten wordt op de installaties 

(koelinstallatie e.d.). De vrijgekomen warmte van de WKK wordt direct toegepast in het zwembad.  

 

Er is geconstateerd dat in 2012 is besloten dat het zwembad in Hoogeveen voor een periode van 

maximaal 10-15 jaar in stand wordt gehouden. De vraag is wat er daarna met het zwembad zal 

gebeuren in relatie tot de WKK en de kunstijsbaan. De kunstijsbaan zal namelijk langer afhankelijk zijn 

van de WKK. De vraag is wat dan de gevolgen zijn met betrekking tot de energielevering aan de 

kunstijsbaan en ook de exploitatie omdat er dan mogelijk sprake is van een andere situatie met 

betrekking tot energietarieven en er mogelijk geen voordeel is van warmtelevering aan het zwembad.  

 

WKK 

De opzet van het energieconcept is dat de WKK doormiddel van een mobiele unit bij het zwembad 

wordt geplaatst. De WKK wordt niet geïntegreerd in het zwembad. Dit vergt namelijk teveel 

bouwkundige aanpassingen om een inpassing mogelijk te maken. Gelet op de levensduur van het 

zwembad is dit geen reëel uitgangspunt omdat de kosten niet opwegen tegen de voordelen. 

 

De WKK is bewust mobiel opgezet om de reden dat bekend is dat het zwembad op korte termijn 

vervangen zal worden. Dit is een terechte constatering. In het stedenbouwkundig programma van eisen 

van het Bentinckspark, 2009 vastgesteld door de gemeenteraad, is als uitgangspunt aangenomen dat 

het zwembad in het Bentinckspark blijft. Inhoudelijk gezien past het zwembad volledig in de 

uitgangspunten en doelen van het Bentinckspark. In het Noorden van het Bentinckspark, binnen 

hetzelfde plangebied van de kunstijsbaan is rekening gehouden met een plek voor het nieuwe zwembad 

(zie bijlage SPvE Bentinckspark Noord).  

 

Toekomstige locatie zwembad 

Gelet op de ontwikkelingen in het Bentinckspark, specifiek Noorden, is het nog steeds het meest voor de 

hand liggend dat het zwembad in dit gebied wordt gerealiseerd. De voorkeur is direct naast de 

kunstijsbaan vanwege de uitwisseling van energie. Een locatie is bijvoorbeeld op de huidige 
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korfbalvelden (oorspronkelijke gedachte SPvE Bentinckspark). Ook is bekend dat de huidige locatie van 

de gemeentewerf en Area aan de Vos van Steenwijklaan op termijn verplaatst zal worden waardoor er 

ruimte ontstaat voor het zwembad.  

 

 

Figuur Zoekgebied nieuw zwembad Hoogeveen 

 

 

Financiering energieconcept 

Met de RENDO & WMD is inmiddels overeenstemming bereikt over het totale energieconcept. RENDO 

en WMD hebben schriftelijk bevestigd dat zij de totale investering van het energieconcept voor hun 

rekening zullen nemen en daarmee eigenaar worden van de energievoorziening inclusief WKK. Bij deze 

partijen ligt dan ook de primaire verantwoordelijkheid voor de WKK en de toekomstige verplaatsing en 

aansluiting op het nieuwe zwembad. Met de kunstijsbaan zijn  afspraken gemaakt over garantie in de 

levering van energie aan de kunstijsbaan. Wat ook benadrukt moet worden is dat in de plannen 

rekening is gehouden met een korte afschrijvingstermijn van de WKK. De vervangingstermijn is nu 

gesteld op 10 tot maximaal 12 jaar. Hierdoor is een toekomstige combinatie van het vervangen en 

verplaatsen van een WKK eenvoudiger te realiseren.  

 

Financiering zwembad 

Voor de realisatie van een nieuw zwembad wordt in de komende gemeentelijke begroting een nieuwe 

investeringsagenda opgesteld. In deze investeringsagenda is rekening gehouden met de realisatie van 

een nieuw zwembad in het Bentinckspark in 2022-2023. Zie hieronder.  

 

Investering jaartal bedrag per jaar begin eind 

Zwembad 2022 16 mln. 8 mln. 2022 2023 

 

 



 

 

 

Toelichting Energiematrix 

 

In hoofdlijnen is de energiematrix als volgt opgebouwd: 

 

Algemeen 

1. De energietarieven zijn bepaald in overleg met Rendo en WMD; 

2. De vriescapaciteit is berekend op 1.210 kW; 

3. De berekening van de chiller is opgenomen in bijlage 2: Duurzame Gebouwinstallaties.   

 

Linker kolom ‘berekening’ 

4. De chiller heeft een aansluitvermogen van 277 kW; 

5. Het benodigd verwarmingsvermogen is 1.318 kW; 

6. De luchtbehandeling wordt met BaOpt uitgevoerd; 

7. Het vermogen voor de verlichting is 219 kW; 

8. Voor het facilitaire ruimten is koel- en verwarmingsvermogen benodigd; 

 

Rechter kolom ‘elektra verbruik’ 

9. De elektra verbruiken van de benodigde vermogens zijn berekend; 

10. De elektra voorziening is deels via de WKK en deels via de PV-installatie; 

11. De restwarmte van max. 1.487 kW en min. 206 kW wordt in de ringleiding van WMD opgenomen; 

 

De energievoorziening is CO₂ neutraal. De elektriciteit van de WKK wordt opgewekt middels 

Attero groen gas. De PV panelen verzorgen het resterende deel van de energieopwekking. 

 

Aanvullend op de energiematrix zijn de berekeningen en de belastingduurkrommen van WMD toegevoegd.  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Inleiding 

Dit memo beschrijft de uitwerking van het duurzame energiesysteem voor de geplande Ijsbaan te Hoogeveen aan 

de Vos van Steenwijklaan. In het najaar van 2015 zijn bij de ontwikkeling van de plannen voor de nieuwe ijsbaan 

verschillende concepten doorgerekend. Op basis van eerdere besprekingen is één van de concepten meer in detail 

uitgewerkt.   

 

Het energieconcept 

De ijsbaan maakt gebruik van elektrische koelmachines voor het creëren en in stand houden van het ijsdek in de 

schaatshal. Het totale, door Antea-groep berekenende jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt ca. 1,75 miljoen 

kWh. 

De doelstelling van de gemeente is om een energieconcept toe te passen waarbij de nieuwe ijsbaan energetisch 

CO2 neutraal wordt. 

Voor het verduurzamen van de benodigde elektriciteit is door RENDO en E-Qua gezocht naar energie oplossing 

met een lokaal inzetbare bron van duurzame energie.  

Als basisvoorziening zal een groengas WKK (gasmotor) ingezet worden. Door Attero in Wijster wordt groen gas 

geproduceerd uit biomassa. Dit groene gas wordt geïnjecteerd in het gasnetwerk van NV Rendo. 

Middels certificaten kan aangetoond worden dat groen gas wordt ingezet voor de productie van elektriciteit. 

Door de groengas WKK te positioneren bij het Zwembad de Dolfijn op het Bentinckspark, kan de restwarmte van 

de gasmotor ingezet worden voor de duurzame verwarming van het zwembad en de naastgelegen sportkantines. 

De Sportkantines worden voorzien van warmte via nog aan te leggen geïsoleerde warmteleidingen. 

Door de verdringing van aardgas bij het zwembad en de sportkantines, wordt de uitstoot van CO2 verminderd. Via 

een nieuw aan te leggen elektriciteitskabel, zal de gasmotor vanuit het zwembad de Dolfijn elektriciteit leveren 

aan de nieuwe ijsbaan. 

Daarnaast zal de restwarmte welke vrijkomt bij de koelmachines van de ijsbaan via een nieuw aan te leggen 

leidingnet naar het naastgelegen pompstation worden getransporteerd, waar het benut zal worden in het lokale 

duurzame energiesysteem van E-Qua. Met dit energiesysteem wordt reeds warmte en koude geleverd aan een 

aantal gebouwen op en aan de rand van het Bentinckspark.



 

 

 

Juridische uitgangspunten 

Als uitgangspunt hanteren wij dat de ijsbaan en de groengasmotor in het zwembad beide eigendom zijn en blijven 

van gemeente Hoogeveen.  Hierdoor lijkt er sprake te zijn van een installatiekabel. 

Andere eigendom situaties kunnen ervoor zorgen dat de juridische status van de elektriciteitskoppeling tussen de 

groengasmotor en de ijsbaan veranderd, waardoor er extra eisen worden gesteld aan het beheer van de 

elektriciteitskoppeling, alsmede het heffen van belastingen over de geproduceerde elektriciteit. 

 

Technische Uitgangspunten 

Voor het bepalen van het benodigde vermogen van de groengas WKK is onderzoek gedaan naar de 

elektriciteitsvraag van de nieuwe ijsbaan in relatie tot de maximaal nuttig in te zetten hoeveelheid restwarmte bij 

het zwembad en de sportkantines. 

Voor het zwembad en de sportkantines zijn indicatieve belastingduurkrommes voor de warmtevraag opgesteld (zie 

bijlage). 

 

Warmtevraag Zwembad en Sportkantines 

 

 



 

 

 

Uitwerking groengas WKK 

 

 
Het warmtevermogen van de WKK bedraagt ca. 345 kW. Het elektrische vermogen bedraagt ca. 305 kW. 

Het verwachte aantal draaiuren van de WKK bedraagt ongeveer 4400 uur per jaar. 

 

Samenvatting Energiebalans Energiesysteem 

 

 
 

Samenvatting financiën 

Voor de uitwerking van de financiën is een overzicht van eenmalige investeringen, jaarlijkse exploitatiekosten en 

inkomsten uitgewerkt.  

 

In de exploitatiekosten zijn onder andere opgenomen: 

• Inkoop gas 

• Inkoop groengas certificaten 

• Inkoop elektriciteit 

• Verzekeringen 

• Onderhoud en beheer installaties 

 

Voor de inkomsten zijn opgenomen: 

• Verkoop warmte aan zwembad en sportkantines (gelijk aan huidige totale kostprijs aardgas) 

• Vastrecht warmteaansluitingen (vermeden onderhoud en aansluitkosten) 

• Verkoop elektriciteit aan Ijsbaan 

 

Voor de financiering van het concept zijn verschillende opties. Voor de uitwerking is als uitgangspunt aangehouden 

dat de gemeente de financiering van het energieconcept voor haar rekening neemt. Er zijn geen 

fincancieringslasten meegenomen in het financieel overzicht.



 

 

 

Financieel overzicht (indicatief, exclusief financieringskosten) 

 



 

 

 

CO2 berekening 

 

 
 

Conclusies en aanbevelingen 

Met dit energieconcept is het mogelijk om de nieuwe ijsbaan energetisch CO2 neutraal te maken.  

Uitgangspunt voor de berekeningen is het Niet Meer Dan Anders principe voor het zwembad en de sportkantines. 

De lage gasprijs welke nu betaald wordt bij de gemeente voor het zwembad en de sportkantines zorgen voor een 

relatief lage warmteprijs. Dit beperkt de inkomsten van het duurzame energieconcept. Wij verwachten dat de 

gasprijzen in de toekomst weer zullen stijgen, waardoor er meer inkomsten gegenereerd kunnen worden voor dit 

energieconcept. Het bruto resultaat (exclusief financieringskosten) bedraagt ca. €57.000 exclusief BTW per jaar in 

jaar 1. 

Aandachtspunt is de eigendom situatie in relatie tot de inzet van elektriciteit voor de ijsbaan vanuit de groengas 

WKK bij het zwembad. 

To do: 

• Duidelijkheid over eigendom situatie in relatie tot de elektriciteitskoppeling 

• Taak- en rolverdeling partijen 



 

 

 

Bijlagen 

 

Belastingduurkromme warmtevraag Zwembad en Zwembad inclusief sportkantines. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Technische uitwerking (alle bedragen zijn indicatief) 

 

Groen gas aansluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe aansluiting bij zwembad. 

Totale kosten ca. € 13.825,- 



 

 

 

Elektriciteitsaansluiting en koppeling IJsbaan en groengas WKK 

 

 Uitgangspunten:  

- Aansluiting MS-meting > 1,2 MVA t/m 2MVA met MS-meting  

- WKK 400 kVA  bij  Zwembad   

o Te verwachten vermogen IJsbaan ≥ 625 kW  

o Spanningsniveau verbinding WKK – Aansluiting Ijsbaan 10.500V  

o Trafo’s in verkoop (en niet in verhuur).  

o Aansluiting Ijsbaan aan de Noord West zijde.  

 

WKK bij Zwembad 

 

 



 

 

 

Warmtekoppelingen 

 

LaagTemperatuur koppeling Ijsbaan WKD systeem 

 
 

Tracé lengte      ca. 950 m 

Materiaal     2x PVC 90x3,5 PN10 

Investering     ca. k€ 90 

 

HoogTemperatuur koppeling WKK bij het Zwembad en sportkantines   

 
• Aansluiten op bestaande leidingen bij parkeerplaats 

• Tracé lengte van zwembad naar kantines ca. 350 m 

• Materiaal     2x DN50 staal pur hdpe (bij 200kWth)  

• Investering HT leidingen variant 1  ca. k€ 105



 

 

 

Toelichting Principeschema 

In het principeschema, op de volgende pagina, is een vereenvoudigde weergave van de systeemopzet getekend. In 

het midden is de chiller (koelmachine) weergegeven. In de chiller is het koudemiddel NH3 aanwezig. Aan de 

linkerzijde van de chiller is schematisch het vriesleidingnet aangegeven van de ijsbaan. In dit linker leidingnet is als 

koudemiddel CO2 aanwezig. Aan de rechterzijde van de chiller is een leidingnet aangegeven waarop onder meer; 

de luchtbehandelingskast (LBK), de vloerverwarming, restwarmte voor WMD en de condensor zijn aangegeven. Dit 

rechter leidingnet heeft als medium gezuiverd water.  

 

De restwarmte van de chiller wordt benut voor verwarming in het gebouw. Bij het comprimeren wordt een 

persgaskoeler toegepast. Middels de persgaskoeler is een hoge temperatuur beschikbaar voor het circuit waarop 

de warmwater boilers zijn aangesloten.
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stedebouwkundig programma van eisen



“A good city is like a good party - people stay 
much longer than really necessary because they are 
enjoying themselves.”

Jan Gehl



“A good city is like a good party – people stay much longer 

than really necessary because they are enjoying themselves.”

	 (Jan	Gehl,	urban	designer)
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Hoogeveensche Vaart zuidzijde sportveld oostzijde

MAXX Sports & Events parkeerveld

Hoogeveensche Vaart noordzijde fietspad



Doel	en	status	SPvE
In 2009 besloot de gemeenteraad tot herontwikkeling van het 

Bentinckspark tot een bruisende en moderne campus voor sport 

en onderwijs. Algehele doelstelling van de ontwikkeling van 

Bentinckspark aan de Vaart is bij te dragen aan de regionale 

uitstraling van Bentinckspark via de bouw van een nieuw zwembad 

voor recreatie- en wedstrijdsport en de ontwikkeling van één of 

meerdere commerciële publiekstrekkers. 

De gebiedsontwikkeling van Bentinckspark aan de Vaart wordt via 

een aanbesteding op de markt gezet. Dit SPvE maakt integraal deel 

uit van de aanbestedingsdocumenten en geeft een toelichting op de 

ambities op stedebouwkundig en architectonisch niveau alswel de 

inrichting van de openbare ruimte. Het SPvE bevat de minimale eisen 

waaraan de planuitwerking in het kader van de aanbesteding moet 

voldoen, aangezien anders uitsluiting van deelname volgt. Daarnaast 

bevat het SPvE de gunningcriteria: de kwaliteitseisen waaraan de 

planuitwerking in het kader van de aanbesteding wordt beoordeeld.

Leeswijzer
Het rapport is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 geeft een toelichting 

op de ambitie van Hoogeveen in de regio, op de ambitie voor het 

Bentinckspark als campus voor sport en onderwijs en de ambitie 

voor het plangebied Bentinckspark aan de Vaart. Hoofdstuk 3 licht 

het structuurontwerp toe voor Bentinckspark aan de Vaart en geeft 

een algemene beschrijving van de planonderdelen. Hoofdstuk 4 

beschrijft de minimale eisen waaraan de aanbieding moet voldoen. 

Hoofdstuk 5 geeft de maximale bandbreedte waarbinnen aanvullend 

programma (bebouwing, openbare ruimte of voorzieningen die het 

planconcept ondersteunen) gerealiseerd kan worden. In hoofdstuk 6 

wordt de beeldkwaliteit voor de openbare ruimte en de bebouwing 

beschreven, welke de basis vormen voor de gunningcriteria. 

Deze zijn in hoofdstuk 7 opgenomen inclusief een plankaart en 

oppervlaktebepalingen.

•  foto’s bestaande situatie

bentinckspark aan de vaart �
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Dynamiek, ambitie en kwaliteit: dat is Hoogeveen. Hoogeveen heeft 

dynamiek. In de stad en de dorpen bruist het van de evenementen. 

Kunst en cultuur, muziek, grote sportwedstrijden: het is er allemaal 

en het wordt steeds beter.

Hoogeveners hebben ambitie: ondernemers oogsten succes met 

hun bedrijven, bewoners zijn actief betrokken bij hun omgeving. 

Hoogeveen heeft een opmerkelijke kwaliteit. Hier merk je de energie 

van de stad en daarnaast de ontspannen sfeer onder de mensen. Je 

ervaart de ontspanning van het prachtige Drenthe.

Die dynamiek, ambitie en kwaliteit komen samen in bijvoorbeeld 

de Ronde van Drenthe, de Cascaderun en het internationale 

Schaaktoernooi of de Noorderlichtjesparade. En wat te denken 

van het schitterende theater/congrescentrum De Tamboer en de 

spraakmakende bioscoop Luxor. Hoogeveen schrijf je niet voor niets 

met een hoofdletter H. 

De nominaties voor sportgemeente van het jaar in 2010 en 2011 

onderstrepen de ambitie van Hoogeveen om op sportief, toeristisch 

en recreatief gebied een vooraanstaande positie in te nemen in 

Drenthe. Ook de verkiezing tot beste binnenstad van 2011/2012 

onderstreept de kwaliteit en de dynamiek van Hoogeveen als 

regiocentrum.

Meer informatie over Hoogeveen is te vinden op internet.

http://www.hoogeveen.nl

Hoogeveen is vernoemd naar zijn grondstof, het veen. Vanaf 1631 is 

de Hoogeveensche Vaart gegraven, waarna Hoogeveen is uitgegroeid 

tot een bloeiende handelsplaats voor turf en aanverwante activiteiten 

met een netwerk van vaarten en verbindende wijken. In de 19e eeuw 

groeide Hoogeveen uit tot de grootste binnenhaven van Nederland. 

Waar het veen ontgonnen was, werd bos aangeplant en grond 

ontgonnen voor de landbouw. Rond 1880 was al het veen afgegraven 

en ontstond langzaam de behoefte aan nieuwe inkomsten. Met 

de aantakking van Hoogeveen op het spoorwegnet in 1880 en het 

snelwegnet in de 20e eeuw kwamen de kanalen in onbruik, werden 

velen gedempt en op het vrijgekomen gebied wegen aangelegd. 

Door het dempen van de vaarten ten bate van autoverkeer is het 

water niet meer het fundament van het karakter van Hoogeveen. Nu 

Hoogeveen een regionale verzorgingsfunctie heeft en de concurrentie 

aangaat met andere steden in Noord-Nederland wordt een kenmerkende 

wateridentiteit wel degelijk gemist. In Hoogeveen is een sterke 

beweging gaande om de geschiedenis van Hoogeveen met zijn vaarten 

weer in ere te herstellen. Nadat Hoogeveen zich jarenlang van het 

water heeft afgekeerd, is nu zichtbaar dat het heroriënteren op zijn 

vaarten het dorp een onderscheidende identiteit kan geven, die gunstig 

is voor het vestigingsklimaat van bedrijven en bewoners.

Hoogeveen en Drenthe

•  centrale positie van Hoogeveen in Noord-Nederland

•  de toeristische potentie van Hoogeveen
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de dynamiek van Hoogeveen hart van de campus: werkplaats voor talent

economie: leren en werken stadspark: ruimte voor ontspanning en evenementen

duurzaam: eigen energie en natuurlijk spelen Bentinckspark aan de Vaart: sport, recreatie en toerisme



De herontwikkeling van het Bentinckspark zet in op breedtesport en 

talentontwikkeling. De synergie tussen de verschillende initiatieven 

en activiteiten wordt versterkt door sport, onderwijs en evenementen 

maximaal op elkaar af te stemmen. Actief parkmanagement brengt 

en houdt deze afstemming op gang. De synergie leidt tot een 

aantrekkelijk totaalaanbod van activiteiten. Sportverenigingen 

gebruiken samen sportvelden en scholieren sporten daar ook op. Zo 

ontwikkelt het gebied zich tot een recreatief-sportief centrum met 

bovenregionale allure: het Papendal van het Noorden. Bentinckspark 

Hoogeveen is er voor inwoners van Hoogeveen, scholieren, 

sportverenigingen, individuele sporters, toeristen en recreanten.

Meer informatie over het Bentinckspark is te vinden op internet.

http://www.bentinckspark.nl	

Op een steenworp afstand van het centrum van Hoogeveen ligt het 

Bentinckspark. Het omvat ruim veertig hectare en ondergaat een 

ingrijpende metamorfose. Het Bentinckspark wordt omgebouwd tot 

een modern en bruisend sport- en recreatiepark voor energieke, 

sportieve, educatieve en ontspannende activiteiten. Met onder 

meer een stadspark, een zwembad en een activiteitencentrum met 

daarin twee topsporthallen en sportvelden. Kernbegrippen voor de 

herontwikkeling zijn samenhang, efficiency, regionale uitstraling, 

kwaliteit en toekomstwaarde, identiteit en publieke waarde. 

Hiervoor is in januari 2009 het stedebouwkundig programma van 

eisen (SPvE) voor het totale Bentinckspark door de gemeenteraad 

vastgesteld. Doel van het SPvE is het creëren van een eindbeeld voor 

het Bentinckspark: het strategische kader voor nadere uitwerking 

en uitvoering voor de komende 10 jaar alswel de fasering van de 

uitvoering met duidelijke momenten voor inhoudelijke en financiële 

bijsturing. Binnen de geplande fasering van het SPvE wordt het hele 

Bentinckspark gerealiseerd voor 2019.

Het Bentinckspark brengt een sterke relatie tot stand tussen 

onderwijs en sport. Op de eerste plaats doordat de drieduizend 

leerlingen van de beide scholengemeenschappen gebruik maken 

van de sportvelden en het activiteitencentrum. Daarnaast leent het 

Bentinckspark zich goed voor de ontwikkeling van praktijkgericht 

leren. Leerlingen krijgen les op school én in de praktijk. Al werkend 

leren ze, al lerend werken ze.

Hoogeveen en Bentinckspark

•  campagne campus onderwijs en sport Bentinckspark

•  topografische kaart Hoogeveen met locatie Bentinckspark
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Hoogeveensche Vaart

Bedrijventerrein de Wieken

MAXX sports & events

De Vos van Steenwijklaan

GalileilaanBentinckspark

Biljartvereniging



De locatie heeft een strategische positie in de stad en is uitstekend 

bereikbaar per auto, fiets en over het water. De locatie sluit direct 

aan op het Bentinckspark en is ondersteunend en aanvullend op 

de ontwikkelingen in het Bentinckspark. Verder kent de locatie 

een goede bereikbaarheid vanaf de snelwegen A28 en A37. Ook 

de ligging aan de Hoogeveensche Vaart is te benutten voor het 

recreatief verkeer over en langs de Vaart. De locatie is eveneens goed 

bereikbaar vanuit het centrum van Hoogeveen, het gebied waar naar 

alle waarschijnlijkheid de meeste bezoekers vandaan zullen komen.

Het plangebied aan de noordzijde van het Bentinckspark is cruciaal 

voor de verwezenlijking van de ambitie om een sportief, toeristisch 

en recreatief gebied met een regionale uitstraling te ontwikkelen in 

Hoogeveen. Bentinckspark aan de Vaart heeft door haar strategische 

ligging in de stad bij uitstek de potentie om dit te realiseren. 

Uitgangspunt daarbij is de kwaliteiten van het plangebied maximaal 

te benutten.

Het plangebied Bentinckspark aan de Vaart kenmerkt zich op 

dit moment als een groene verscholen plek aan de oostzijde 

van Hoogeveen. De centrale activiteiten in en rond de sporthal 

van MAXX Sports & Events bevinden zich een coulissenachtige 

beplantingsstructuur. De dichte randbegroeiing aan de noord- en 

oostzijde geven het gebied een introvert karakter. De hoofdentree aan 

de zuidzijde staat rechtstreeks in verbinding met het Bentinckspark 

en heeft door de volwassen boomopstanden en begeleidende 

watergang een sterke signatuur.

Centraal in het gebied wordt geparkeerd, waardoor er rechtstreeks 

toegang wordt geboden tot MAXX Sports & Events, de 

biljartvereniging en de sportvelden. Aan de noordzijde grenst 

het gebied aan de Hoogeveensche Vaart met aan de noordoever 

bedrijventerrein De Wieken. De afwisseling van havenactiviteiten, 

laden en lossen, grootschalige loodsen, opslag en een benzinestation 

geven de Hoogeveensche Vaart een industrieel karakter. Aan de 

oostzijde is als onderdeel van de wijk Krakeel een nieuwbouwproject 

gerealiseerd, bestaande uit een appartementengebouw en een strip 

van watergerelateerde stadswoningen. Door deze waterpartij ontstaat 

in combinatie met de laanvorminge beplanting langs de Galileilaan 

een duidelijke stadsentree. De zuidelijke grens van het gebied betreft 

een historische stadsweg met een grote variëteit aan bebouwing. De 

westzijde van het gebied grenst aan bestaande historische bebouwing 

en het vuilverzamelpunt van de gemeente Hoogeveen.

Hoogeveen en Bentinckspark aan de Vaart
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Het Bentinckspark bevindt zich tussen het Hoogeveensche Vaart 

in het noorden, de Galileïlaan in het oosten, de Valkenlaan en 

Wolfsboslaan in het zuiden en de Sportlaan en Zwembadweg in het 

oosten, inclusief de geplande Havo/VWO locatie van het Roelof van 

Echten college. Om het Bentinckspark als regionaal centrum voor 

sport en onderwijs op de kaart te zetten en als groene parel voor 

Hoogeveen te laten functioneren wordt ingezet op een kwalitatief 

hoogwaardige bebouwing en inrichting van de openbare ruimte.

Het Bentinckspark kent een duurzame opzet door het versterken en 

aanvullen van een groen raamwerk van bomenlanen. De structuur van 

het Bentinckspark wordt gevormd door twee groene assen, waarvan 

de Bentincksdijk een oude ontginningslijn is. De Bentincksdijk 

doorkruist het park van west naar oost en wordt versterkt doordat 

het dijklichaam aan beide zijden omgeven wordt met water. Aan 

de noordoever van de watergang langs deze dijk is het openbare 

stadspark gekoppeld, wat functioneert als poort naar de verschillende 

sportfaciliteiten. Haaks hierop is een tweede as van noord naar zuid. 

Deze verbindt de sportvoorzieningen, het park, activiteitencentrum 

en de campus (de combinatie van sportvoorzieningen en scholen).

In de nabijheid van het plangebied zal een biomassa installatie 

worden gerealiseerd die warmte zal gaan leveren voor het 

Bentinckspark.

Direct bij binnenkomst wordt de bezoeker welkom geheten door een 

accent bij de entrees. Deze poorten vormen samen met de bruggen 

hét beeldbepalende element binnen het park en geven identiteit. 

Het hele park heeft een weelderig groen karakter door een raamwerk 

van bomenlanen en daarbinnen karakteristieke solitaire bomen en 

boomgroepen. Geleding van het park ontstaat ook door de vele 

watergangen met formele en natuurlijke oevers en het gebruik van 

taluds en gemengde hagen. De verschillende gebouwen binnen het 

park dienen zich als een gast in het park te gedragen door introvert 

kleurgebruik en een horizontaal, modern en transparant karakter.

Op dit moment is een groot deel van de voetbalvelden aangelegd 

en is de nieuwe accommodatie van HZVV gereed. Voor de komende 

periode staan de volgende onderdelen op het programma:

- Voetbalcomplex met 6 kunstgrasvelden, 3 grasvelden en 2   

 voetbalaccommodaties gereed in september 2012;

- Nieuwbouw Roelof van Echten College gereed in januari 2014;

- Atletiekbaan aanleg in 2014;

- Activiteitencentrum start bouw van multifunctioneel gebouw met  

 twee (top)sporthallen in 2014;

- Hockey/korfbal realisatie in 2015 en

- Stadspark realisatie vanaf 2016.

Bentinckspark 
Campus voor onderwijs en sport

•  plattegrond campus onderwijs en sport

•  principeschema multifunctioneel activiteitencentrum

bentinckspark aan de vaart 21



maxx

passantenhaven

plein zwembad

parkeervlek waterplas

ligweide

biljart

6

5

2

1

3

4

Hoogeveensche vaart

logistiek

entree

stadspark Bentinckspark



De hoofdstructuur van het plan is gebaseerd op de verticale geleding 

van het landschap. De watergangen, de wegen, de bomenlanen 

en de bebouwing zijn georganiseerd langs de noord-zuid lijnen 

en leggen een verbinding tussen de Hoogeveensche Vaart en het 

Bentinckspark. Dit zorgt voor een heldere ruimtelijke structuur die 

de toegankelijkheid en leesbaarheid van het gebied versterkt. De 

centrale langzaam verkeersverbinding is de lifeline die het gebied 

rechtstreeks verbindt met het stadspark van het Bentinckspark. 

De oost-west verbinding zorgt voor de interne ontsluiting van alle 

bouwvlakken en eindigt op het centrale plein aan de oostzijde. 

Het plein is zowel ruimtelijk als sociaal de centrale plek in 

Bentinckspark aan de Vaart en heeft een duidelijke groenstructuur. 

Alle voordeuren zijn op het plein georiënteerd en door het uitsluiten 

van verkeersbewegingen op of om het plein ontstaat een luw en 

aantrekkelijk verblijfsgebied.

Naast het assenkruis wordt aan de west-zijde van het terrein een 

nieuwe hoofdentree vormgegeven die middels een lusbeweging het 

parkeerveld ontsluit en geen doorgaande verkeersverbinding mogelijk 

maakt. Dit parkeerveld omvat de totale parkeerbehoefte van het 

programma en is tevens de opstelplek voor de bussen. De logistieke 

ontsluiting van het zwembad vindt plaats in de noord-oost hoek en 

wordt gecombineerd met kiss and ride inclusief invalidenparkeren.

Het water speelt een hoofdrol in het structuurontwerp; het vormt 

de identiteitsdrager van het plan, de ligging aan de Hoogeveensche 

Vaart wordt ingezet door een passantenhaven te realiseren, de 

bestaande watergangen vormen ruimtelijke structuurdragers in het 

plan en de waterplas aan de zuid-oost zijde biedt mogelijkheden 

voor recreatieve activiteiten rond het zwembad. De waterplas vormt 

de blauwe contramal van het zwembad en zorgt voor een bijzondere 

plek aan het plein. Daarnaast wordt het buitenbad opgenomen in het 

terras aan het zwembad en creëert een mooie plek in de zon.

Structuurontwerp 
Bentinckspark aan de Vaart

Het structuurontwerp biedt marktpartijen veel ruimte om invulling 

te geven aan het gekozen planconcept. Het structuurontwerp kent 

6 expliciete bouwvlakken. Voor 2 daarvan is de invulling vooraf 

vastgelegd. Bouwvlak 1 aan de oostzijde van het gebied is bestemd 

voor het zwembad. Op bouwvlak 4 is de eis het huidige gebouw 

van de biljartvereniging te handhaven. De minimale eisen voor 

bouwvlakken 1 en 4 zijn beschreven in hoofdstuk 4.

Vrijheid is er bij de invulling van de andere bouwvlakken. Voor 

bouwvlak 3 bestaat de vrijheid eruit dat een keuze mogelijk is de 

huidige accomodatie te handhaven, uit te breiden of te vervangen 

voor nieuwbouw. Voor de bouwvlakken 2, 5 en 6 zijn er eveneens drie 

keuzes.

A. Het bouwvlak wordt betrokken bij de openbare ruimte. De

  minimale eisen hiervoor zijn in hfst 4 opgenomen.

B. Het bouwvlak wordt betrokken bij het planconcept in de vorm

 van een gebouw. De kaders hiervoor zijn in hfst 5 opgenomen.

C. Het bouwvlak wordt betrokken bij het planconcept in de vorm van

 een buitenvoorziening. De kaders hiervoor zijn in hfst 5

 opgenomen.

•  structuurontwerp
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Bebouwingsstructuur
In het linker kaartbeeld zijn de hoofdrolspelers van het plan 

getekend: het zwembad aan de oostzijde dat zich presenteert aan 

de weg, het gebouw van MAXX, de biljartvereniging en drie velden 

voor additioneel programma. De massa van de bebouwing en de 

structuur van de openbare ruimte ondersteunen en versterken 

elkaar. Het zwembad is herkenbaar als een lange plint die door 

de grote randlengte zich volledig presenteert aan de weg alswel 

aan het centrale plein. Voor MAXX is de mogelijkheid geboden het 

gebouw richting het zuiden te verlengen, zodat er een wand aan 

het plein ontstaat. De horizontale opbouw van het zwembad en 

MAXX zijn ruimtelijk een opmaat voor een hoger volume aan de 

passantenhaven. Deze plek is een zichtlocatie vanaf de weg en een 

oriëntatiepunt in het gebied.

Ten zuiden van MAXX wordt de mogelijkheid geboden een extra 

bouwvolume te realiseren. Dit volume zorgt voor een poort tot 

de pleinruimte en geeft het biljartgebouw een minder expliciete 

positie. Ten westen van het gebied is ruimte voor een aanvullende 

functie met een plek aan het water alswel een plek aan de oost-west 

verbinding.

Inrichting	openbare	en	niet-openbare	ruimte
Fundament voor het structuurontwerp is de inrichting van 

de buitenruimte. Deze buitenruimte betreft een kwalitatief 

hoogwaardige ruimte met een parkachtige uitstraling dat aansluit bij 

het Bentinckspark. Het centrale plein vormt als ontmoetingsruimte 

het hart van het gebied en ontsluit het zwembad, de mogelijke 

voorziening aan de haven en MAXX.

Het systeem van openbare routes, pleinruimte, kades, vlonders en 

terrassen vormen het ruimtelijk raamwerk van de buitenruimte. De 

publieke functies op Bentinckspark aan de Vaart zorgen voor een 

hoge dynamiek. De kwaliteit van de buitenruimte dient derhalve een 

duurzaam fundament te verzorgen voor alle vormen van gebruik. 

Materialisering en detaillering zijn hierin bepalende factoren voor 

succes.



Waterstructuur	en	groenstructuur
De Hoogeveense Vaart geeft identiteit en imago aan de locatie 

en geeft tevens de mogelijkheid middels een passantenhaven een 

extra dimensie aan de planontwikkeling toe te kennen. Deze haven 

is in maat en schaal passend bij het plan en is door haar functie 

niet belastend voor de overige activiteiten in en om het zwembad. 

Daarnaast worden de bestaande watergangen en de waterplas 

integraal onderdeel van het structuurontwerp.

De groenstructuur is gebaseerd op het bestaande landschappelijke 

raamwerk en ondersteunt de verschillende kamers in het plan. 

De noord-zuid verbindingen worden allen ondersteund met een 

stevige laan van boomopstanden en het parkeerveld bevindt zich 

in een groene kamer van volwassen bomen. Uitgangspunt hierbij is 

het behoud van de bestaande boomopstanden en een eenduidige 

invulling van de nieuwe groene hoofdstructuur. Verder geldt de 

eis de brede orchis op de huidige locatie in te passen in het 

structuurontwerp.

Ontsluiting	en	parkeren
Het ontsluitingssysteem is zodanig gekozen dat een scheiding 

ontstaat tussen gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer. De 

noord-zuid verbinding is alleen voor langzaam verkeer, terwijl de 

oost-west verbinding de ontsluiting van het parkeerveld verzorgt 

en als wandelpromenade richting zwembad fungeert. Verder is in 

de noord-oost hoek een logistieke lus mogelijk gemaakt die de 

bevoorrading van het zwembad mogelijk maakt en bedoeld is voor 

de hulpdiensten. Dit punt wordt tevens gebruikt voor kiss and ride 

in combinatie met invalidenparkeren. Op de tekening is verder 

aangegeven welke opstelplekken er mogelijk zijn voor brandweer en 

hulpdiensten in geval van calamiteiten.

De afwikkeling van auto’s en bussen vindt snel en efficiënt plaats 

door in de zuid-west hoek van het plan de hoofdentree te maken 

en die middels een lus te verbinden met de parkeervlek. Voor de 

bussen wordt middels een ruimtereservering op het parkeerveld de 

gelegenheid geboden om te keren. Daarmee ontstaat een uitstapplek 

aan de oost-west lijn. Ten aanzien van het parkeren is in de zuid-

west hoek van het terrein een efficiënte en compacte parkeervlek 

aangegeven die is opgenomen in een boskamer. Op de parkeervlek 

zijn maximaal 300 parkeerplaatsen te realiseren. Voor de locatie dient 

te worden gerekend met de CROW richtlijnen (publicatie 182) met de 

categorieën ‘matig stedelijk’ en ‘rest bebouwde kom’. Op basis van het 

daadwerkelijk gerealiseerde programma zal middels een berekening 

aangetoond moeten worden hoe het aantal parkeerplaatsen is 

verdeeld. Indien voldoende onderbouwd kan hierbij rekening 

gehouden worden met dubbelgebruik.

openbaar 
parkeerveld

langzaam verkeer route
(wandelaars en fietsers) logistiek 

zwembad en 
publieksfunctie

opstelplekken 
fietsen

opstelplekken 
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opstel- en
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Uitgangspunten
In dit hoofdstuk zijn de minimale eisen beschreven waaraan 

de inschrijving moet voldoen, anders volgt uitsluiting van de 

aanbesteding. Het minimale programma van eisen stelt de aanleg 

van alle onderdelen zoals benoemd voor de openbare ruimte en de 

passantenhaven alswel de realisatie van het zwembad (bouwvlak 1) 

inclusief de waterplas en ligweide en de inpassing van het bestaande 

gebouw van MAXX en de accommodatie van de biljartvereniging 

(bouwvlakken 3 en 4). Als minimale eis voor de overige bouwvlakken 

geldt de inrichting als openbare ruimte.

Het SPvE voor het totale Bentinckspark is vastgelegd in een 

bestemmingsplan met een bijbehorend beeldkwaliteitplan, 

waarin voor het plangebied een wijzigingsbevoegdheid is 

opgenomen. Het plan van de winnende aanbieder zal middels een 

wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan worden vastgelegd. 

De procedure voor de wijzigingsbevoegdheid start na de  definitieve 

gunning van de gebiedsontwikkeling. De openbare ruimte is het 

totale terrein dat zal gaan functioneren onafhankelijk van het te 

realiseren programma. Na realisatie zal de openbare ruimte inclusief 

passantenhaven overgedragen worden aan de gemeente Hoogeveen 

(zie pagina 65).

Bestaande	bebouwing
Centraal in het gebied heeft de biljartvereniging zijn onderkomen dat 

is vastgelegd middels een erfpacht. Het gebouw en de functie moeten 

daarom in de planontwikkeling worden opgenomen, waarbij de 

toegankelijkheid gegarandeerd blijft. Het parkeren zal georganiseerd 

worden op de openbare parkeervlek.

Voor MAXX Sports & Events is als minimale eis gesteld het gebouw 

in te passen, waarbij ten aanzien van het gebouw drie opties 

zijn; behoud, behoud met uitbreiding of sloop en nieuwbouw. De 

buitentennisbanen komen te vervallen ten behoeve van het zwembad 

en de openbare ruimte.

Het huidige MAXX Sport & Events is een modern sport- en 

evenementencomplex met indoortennisbanen, een evenementenhal, 

squashbanen, vergaderruimten, een biljartzaal, een bar, sanitaire 

ruimten, kleedruimten met douches, kantoorruimten en technische 

ruimten. De bruto vloeroppervlak van het gebouw bedraagt 3.435 m2 

en de parkeerbehoefte (5 per 100 m2 bvo) is maximaal 45 pp.

Toelichting De Vraag

•  structuurontwerp volgens minimale eisen
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Minimale	eisen	openbare	ruimte
De entreeweg en langzaam verkeersverbinding aan de oostzijde 

incl. bestaande watergang volgens profiel 1 (pag. 44);

De langzaam verkeersverbinding tussen Hoogeveensche Vaart en 

Bentinckspark incl. bestaande watergang volgens profiel 2 (pag 

44);

 De oost-west verbinding (boulevard) die het parkeerveld verbindt 

met het plein volgens profiel 3 (pag 45);

Een langzaam verkeersverbinding aan de zuidoever van de 

Hoogeveensche Vaart volgens profiel 4 en de aansluiting op de 

Galileïlaan (pag 45);

Een logistieke toegang t.b.v. bevoorrading zwembad en kiss and 

ride (inclusief invaliden parkeerplaatsen) aan de noord-oost zijde 

van het terrein;

Minimaal één langzaam verkeersverbinding tussen de 

Hoogeveensche Vaart en de waterplas;

 Een opstel- en uitstapplek voor bussen op de aangegeven locatie, 

zie pag 25 (maximaal 200 meter afstand tot entree zwembad);

Een openbaar parkeerveld in de boskamer op de aangegeven 

locatie (zie pag 25) met alle benodigde parkeerplaatsen volgens 

CROW normering (aantallen en afmetingen);

Een centrale ruimte (plein) voor het zwembad die de entrees van 

de verschillende functies bedient (minimale oppervlakte 500 m2);

Toepssen van gebakken klinkers in de openbare ruimte;

Aantonen middels een watertoets dat voldoende waterberging 

wordt gerealiseerd inclusief de wijze van infiltreren en afvoeren;

Inpassen van de bestaande watergang aan de zuidzijde en aan de 

oostzijde van het plangebied (zie pag 25);

Inpassen van de bestaande boomopstanden en de brede orchis;

Voldoen aan de eisen van de hulpdiensten (opstelplekken en 

routes brandweer) en het politiekeurmerk;

Verantwoording van de aard en kosten van het beheer- en 

onderhoudsprogramma.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Minimale	eisen	passantenhaven
 Een passantenhaven op de aangegeven locatie met 18 (tijdelijke) 

ligplaatsen en een minimale oppervlakte van 3.000 m2;

 Een boxenmix van 12 tot 14 boxen voor boten tot 11 meter en 6 

tot 8 boxen voor boten tot 15 meter lengte;

Voorzien in overloopcapaciteit in de vorm van een vrije kade;

De haven wordt uitgevoerd met vaste opstapsteigers zonder 

achterpalen;

De steigers zijn openbaar en vrij toegankelijk;

De steigers zijn voorzien van voldoende ringen, bolders en kikkers 

om comfortable afmeren mogelijk te maken;

De boxen worden uitgevoerd met vingerpieren tussen de 

schepen, waarbij om de twee schepen een vaste vingerpier wordt 

gerealiseerd met een lengte van gemiddeld 8 meter;

De vingerpieren zijn minimaal 2/3 van de lengte van de 

aanliggende box tot maximaal 3/4;

Vingerpieren zijn minimaal 75 cm breed;

De kades zijn openbaar en vrij toegankelijk;

De lange zijde van de haven wordt uitgevoerd met een brede 

steiger van hout of composiet;

Er worden geen meerpalen gebruikt, anders dan voor de 

steigerconstructie;

De ingang naar de haven is zo ver mogelijk van de brug;

De diepgang van de haven is 2,5 meter onder waterniveau;

Uitdraairuimte in de passantenhaven van minimaal 1,5 maal de 

aangelegen boxmaat;

 Er kan zo beperkt mogelijk vanuit de ligplaats achteruit de Vaart 

opgestoken worden;

De passantenhaven is voorzien van alle benodigde 

veiligheidsvoorzieningen, sanitair en electra, zie pag 47 (eventueel 

integreren in gebouw elders);

Er is een betaalautomaat aanwezig voor liggeld, zie pag 47.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•
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Minimale	eisen	bouwvlak	1
• Realisatie van een multifunctioneel zwembad met een minimaal   

 bruto vloeroppervlak van 5.352 m2 volgens PvE;

• Maximaal 80% bebouwd oppervlak binnen bouwvlak en maximale   

 bouwhoogte 18 meter;

• Zichtbaarheid van de bassins vanaf de Galileïlaan;

• Realisatie van een buitenbad met een minimaal bruto    

 vloeroppervlak van 600 m2 volgens PvE;

• Buitenbad is afgesloten van de openbare ruimte en alleen

 toegankelijk vanuit het zwembad;

• Realisatie van een buitenterras grenzend aan het zwembad en de   

 waterplas (minimale oppervlakte 100 m2);

• Het realiseren van 110 parkeerplaatsen conform CROW normering   

 op het openbaar parkeerveld;

• De aansluiting van het gebouw op de buitenruimte is als volgt   

 georganiseerd;

 o hoofdentree tot het zwembad vanaf het plein,

 o toegang logistiek en hulpdiensten aan de noordzijde en

 o toegang waterplas en ligweide vanaf het zwembad.

Minimale	eisen	waterplas	en	ligweide
 Waterplas met een harde oever (vlonder van hout of composiet) 

aan noordzijde en groene oevers aan west- en zuidzijde (minimale 

oppervlakte van de waterplas 5.000 m2);

Groene buitenruimte met een ligweide aan de waterplas en een 

half open zone met boomgroepen met een minimale oppervlakte 

van 7.000 m2 exclusief vlonders.

•

•

Minimale	eisen	bouwvlak	2
Functie en kwaliteitsniveau van inrichting buitenruimte in 

aansluiting op het plein;

Inrichting volgens dezelfde materialisering en detaillering als 

openbare ruimte (verharding of groen).

Minimale	eisen	bouwvlak	3
• Inpassing van de bestaande bebouwing;

• Parkeren conform CROW normering op het openbaar parkeerveld;

• Functie en kwaliteitsniveau van inrichting buitenruimte in   

 aansluiting op het plein;

• Inrichting volgens dezelfde materialisering en detaillering als   

 openbare ruimte (verharding of groen);

• De aansluiting van het gebouw op de buitenruimte is als volgt   

 georganiseerd;

 o hoofdentree vanaf de noord-oostzijde en

 o groene oever aan de westzijde.

Minimale	eisen	bouwvlak	4
• Inpassing van de bestaande accommodatie voor de    

 biljartvereniging;

• Toegankelijk vanaf de oost-west verbinding;

• Parkeren conform CROW normering op het openbaar parkeerveld;

• De aansluiting van het gebouw op de buitenruimte is als volgt   

 georganiseerd;

 o hoofdentree vanaf de noordzijde en

 o minimaal twee groene zijden.

Minimale	eisen	bouwvlak	5
 Inrichting afgestemd op de materialisering en detaillering van de 

waterplas en de ligweide.

Minimale	eisen	bouwvlak	6
Inrichting afgestemd op de materialisering en detaillering van de 

openbare ruimte.

•

•

•

•









Uitgangspunten
Voor het plangebied is het mogelijk in aanvulling op de minimale 

eisen extra programma te realiseren. Dit programma dient bij te 

dragen aan de ambitie een recreatief, sportief en toeristisch centrum 

van regionale allure te ontwikkelen. In het aanbestedingsdocument 

is een lijst opgenomen met niet toegestane voorzieningen. Voor 

bouwvlak 2, 3, 5 en 6 is aangegeven wat de maximale kaders zijn 

voor bebouwingsmogelijkheden en voor recreatieve voorzieningen in 

de buitenruimte. In de beoordeling wordt gekeken of de inrichting 

en gebruikskwaliteit passend is in het totale planconcept en of er 

voldoende synergie is met de overige programmaonderdelen.

Additioneel	programma	-	bebouwing
Indien voor het additionele programma gekozen wordt voor 

bebouwing kunnen een aantal voorbeelden worden genoemd, 

zoals een hotel, een leisure concept, een wellness (sauna- en 

beautycomplex), een dagattractie, een congrescentrum of een 

fitnessgelegenheid (multifunctioneel complex). Het hotel is als 

voorbeeld uitgewerkt in hoofdstuk 6.

Additioneel	programma	-	buitenruimte
In plaats van bebouwing is het ook mogelijk om een recreatieve 

voorziening te realiseren in de buitenruimte, zoals een groene 

speelplek (kinderspeelland), een waterspeeltuin, een sportveld, 

een doolhof/labyrint of een tokkelbaan. Het kinderspeelland is als 

voorbeeld uitgewerkt in hoofdstuk 6.

Toelichting De Kansen

•  structuurontwerp met ontwikkellocaties
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Kaders	bouwvlak	2

Bebouwing
• Realisatie nieuw programma in de sectoren sport, hotel, leisure   

 en/of wellness met een publieksfunctie;

• Maximaal 80% bebouwd oppervlak binnen bouwvlak (voetprint   

 6.980 m2 bvo) en maximale bouwhoogte 18 meter;

• Indien de bebouwing wordt verbonden met het zwembad geldt

 als voorwaarde dat het zwembad ten alle tijden zelfstandig kan

 blijven functioneren;

• Buitenruimte aan de west- of zuidzijde; 

• De aansluiting van het gebouw op de buitenruimte is als volgt   

 georganiseerd;

 o hoofdentree vanaf de zuidzijde (plein),

 o toegankelijk vanaf de noordzijde en

 o logistieke toegang vanaf de oostzijde.

Buitenruimte
Realisatie nieuwe recreatieve voorziening in de sectoren sport, 

leisure en/of wellness met een publieksfunctie;

 Maximaal 100% verhard oppervlak en maximale hoogte objecten 5 

meter;

 Inrichting afgestemd op de materialisering en detaillering van de 

openbare ruimte.

•

•

•

Kaders	bouwvlak	3

Uitbreiding	bestaand	gebouw
• Realisatie nieuw programma in de sectoren sport, hotel, leisure   

 en/of wellness met een publieksfunctie;

• Maximaal 90% bebouwd oppervlak binnen bouwvlak (voetprint   

 8.815 m2) en maximale bouwhoogte 10 meter;

• Doorzetten van het bestaande silhouet met een flauwe dakhelling;

• De aansluiting van het gebouw op de buitenruimte is als volgt   

 georganiseerd;

 o hoofdentree vanaf het plein (zuid-oostzijde) en

 o groene oever aan de westzijde.

Vervangende	nieuwbouw
• Realisatie nieuw programma in de sectoren sport, hotel, leisure   

 en/of wellness met een publieksfunctie;

• Maximaal 90% bebouwd oppervlak binnen bouwvlak (voetprint   

 4.840 m2) en maximale bouwhoogte 10 meter;

• De aansluiting van het gebouw op de buitenruimte is als volgt   

 georganiseerd;

 o hoofdentree vanaf het plein (zuid-oostzijde) en

 o groene oever aan de westzijde.



Kaders	bouwvlak	5

Bebouwing
• Realisatie nieuw programma in de sectoren sport, hotel, leisure   

 en/of wellness met een publieksfunctie;

• Maximaal 100% bebouwd oppervlak binnen contour (voetprint   

 1.170 m2) en maximale bouwhoogte 10 meter;

• De aansluiting van het gebouw op de buitenruimte is als volgt   

 georganiseerd;

 o hoofdentree vanaf de noordzijde en

 o groene oever aan de oostzijde.

Buitenruimte
Realisatie nieuwe recreatieve voorziening in de sectoren sport, 

leisure en/of wellness met een publieksfunctie;

Maximaal 50% verhard oppervlak en maximale hoogte objecten 5 

meter;

 Inrichting afgestemd op de materialisering en detaillering van de 

waterplas en de ligweide.

•

•

•

Kaders	bouwvlak	6

Bebouwing
• Realisatie nieuw programma in de sectoren sport, hotel, leisure   

 en/of wellness met een publieksfunctie;

• Maximaal 60% bebouwd oppervlak binnen contour (voetprint   

 6.980 m2) en maximale bouwhoogte 10 meter;

• De aansluiting van het gebouw op de buitenruimte is als volgt   

 georganiseerd;

 o hoofdentree vanaf de zuidzijde en

 o groene aansluiting op de oost- en westzijde.

Buitenruimte
Realisatie nieuwe recreatieve voorziening in de sectoren sport, 

leisure en/of wellness met een publieksfunctie;

 Maximaal 50% verhard oppervlak en maximale hoogte objecten 5 

meter;

 Inrichting afgestemd op de materialisering en detaillering van de 

openbare ruimte.

•

•

•









In dit hoofdstuk wordt het structuurontwerp nader toegelicht middels 

een beschrijving van de beeldkwaliteit van de buitenruimte en de 

architectuur. Op basis van deze beschrijving zijn de gunningcriteria 

opgesteld waarop de inschrijvingen beoordeeld zullen worden.

Naast de beeldkwaliteit zijn twee voorbeelden opgenomen van 

additioneel programma.

De buitenruimte bestaat uit de openbare ruimte die na aanleg terug 

geleverd wordt aan de gemeente Hoogeveen en de niet-openbare 

ruimte die in het bezit blijft van de inschrijvende partij. Dit betreft 

zowel het plein inclusief aangrenzende ruimte alswel de buitenruimte 

op de bouwvlakken. Het onderscheid tussen deze twee gebieden is 

weergegeven op pagina 65.
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De samenhang op stedebouwkundig en landschappelijk niveau 

vertaalt zich ook in de vormgeving en inrichting van de buitenruimte: 

gebruik van een beperkt aantal duurzame materialen en een 

eenduidige detaillering. Daarmee ondersteunt de buitenruimte 

de samenhang in het plan en de onderlinge verwantschap van de 

gebouwen en de activiteiten.

De onderdelen van de buitenruimte zijn op de volgende pagina’s 

uitgebreid beschreven. In de profielen zijn de verkeerskundige 

uitgangspunten opgenomen en de aansluiting op de private kavels 

en/of de bouwvlakken. Het parkeerveld in de zuid-westhoek wordt 

gekenmerkt door een efficiënt parkeersysteem in een groene 

boskamer. De waterplas en ligweide van een dusdanige maat, schaal 

en inrichting dat er aanvullende (commerciële) activiteiten kunnen 

plaatsvinden. Het watersysteem van infiltreren en berging maakt 

integraal onderdeel uit van het structuurontwerp. De materialisering 

en detaillering kent een hoog kwaliteitsniveau, waarbij een beheer- 

en onderhoudsprogramma gevraagd wordt dat hierbij aansluit.

Profiel Entreeweg en parkeerveld

Profiel 1 laat de overgang zien van de bestaande woning aan de 

Vos van Steenwijklaan naar het parkeerveld. Door het toepassen 

van oeverbeplanting aan de westzijde van de weg en een brede 

groenstrook aan de oostzijde wordt een prominente entreeweg 

gerealiseerd. Een beukenhaag bevestigt de gesloten groene kamer van 

het parkeerveld.

Profiel Parkeerveld en watergang

Profiel 2 is de overgang van het parkeerveld naar de bestaande 

centrale watergang. Hier is een ruim profiel vormgegeven als 

langzaam verkeersverbinding richting het Bentinckspark. Ook hier zijn 

de brede groenstroken verantwoordelijk voor de prominente noord-

zuid verbinding. Aan de oostzijde van de weg is een beschermde zone 

voor de wilde orchis.

Profiel Oost-West verbinding

Profiel 3 is een doorsnede van de oost-west verbinding met aan 

de noordzijde het terras van het additionele programma en aan de 

zuidzijde het parkeerveld. De brede boulevard verzorgt een veilige en 

ruime verbinding met het plein en het zwembad.

Profiel Hoogeveensche vaart

Profiel 4 is het profiel van de Hoogeveense Vaart aan de westzijde 

van het plan. Hier wordt het bestaande grastalud gerespecteerd en 

wordt ruimte gereserveerd voor een toeristische verbinding langs de 

Vaart.

Beeldkwaliteit buitenruimte

•  buitenruimte en posities profielen
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profiel	1	
Entreeweg	en	parkeerveld

profiel	2	
Parkeerveld	en	watergang



profiel	3	
Oost-West	verbinding

profiel	4	
Hoogeveensche	vaart
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Toelichting	Passantenhaven

Hoogeveen ligt aan de Hoogeveensche Vaart en de Verlengde 

Hoogeveensche Vaart, die samen Meppel en Emmen verbinden. Het 

toervaartnetwerk gaat vanuit Emmen in zuidelijke richting naar het 

Stieltjeskanaal. In noordelijke richting is er vanaf Emmen op dit 

moment geen verbinding. In het voorjaar van 2013 is de opening 

van het laatste stukje van de nieuwe vaarverbinding van Erica naar 

Ter Apel en sluit het toervaartnetwerk ook in noordelijke richting 

aan. Het systeem is daarmee completer, gevarieerder en zal naar alle 

waarschijnlijkheid drukker worden.

Voor Hoogeveen geldt een totaal van 2.100 sluispassages gemiddeld 

per jaar (op en af samen). Het betreft vooral motorkruisers van 7 

tot maximaal 14 meter met een doorvaarthoogte van 4,5 á 5 meter 

maximaal. De schepen zijn voorzien van watertanks, elektriciteit en 

hebben gas aan boord. Veelal beschikken ze over een toiletvoorziening 

al dan niet voorzien van vuilwatertank. Bij aankomst in een haven 

wordt vaak water getankt. Brandstof wordt maar enkele keren per jaar 

getankt, de actieradius van met name dieselkruisers is zeer groot.

Aan de overzijde van de passantenhaven bevindt zich Hoogeveen 

Yachting bv, een watersport servicebedrijf met bootverkoop, 

watersportwinkel, service en onderhoud, winterstalling buiten, een 

dieselpomp, een vuilwaterstation, een kraan tot 30 ton en enkele 

wachtplaatsen in het water.

Op de Hoogeveensche Vaart varen vooral toervaarders. Dit zijn mensen 

die met de boot op vakantie zijn, aan boord slapen en meerdere 

nachten buiten hun eigen thuishaven verblijven. Gemiddeld betreft 

het 2,3 personen per boot, tussen de 30 en 50 vaardagen per jaar, 

veel senioren (vooral motorboten), 80 euro bestedingen gemiddeld 

per boot per dag en wordt afwisseldn gebruik gemaakt van openbare 

aanlegplaatsen en aanlegplaatsen in (passanten)havens. Toervaarders 

zijn lang achter elkaar op pad en varen relatief weinig kilometers per 

dag. De boot is een soort varende caravan en er zijn veelal fietsen aan 

boord. De inschatting is dat momenteel 750 toeristische boten gebruik 

maken van de Hoogeveensche Vaart die samen goed zijn voor 900 

bootnachten.

Passanten die naar Hoogeveen komen zullen de stad ook echt 

gebruiken en van boord gaan om te winkelen en de horeca te 

bezoeken. Uitgaande van een gemiddelde zomerbezetting van circa 

7 schepen gedurende alle nachten, is een bandbreedte met een 

capaciteit van 18 plaatsen voldoende voor normale periodes en 

piekmomenten. Met de beschikbare ruimte en de minimale gelijktijdige 

capaciteit is er ruimte voor extra functies zoals vaste ligplaatsen (bv 

voor het hotel in de vorm van sloepenverhuur), een rondvaartboot of 

partyboot om af te meren en koppeling van gebruik aan de nieuwe 

functie van het Bentinckspark (b.v. sportief gebruik van het water in 

de vorm van roeien, uitleggen kanobaan en gelegenheidswedstrijden).



Paspoort	Passantenhaven

Voor de passantenhaven is het uitgangspunt een ligplaatsenmodel 

met vingerpieren. Dit model is flexibel en kan eenvoudig verplaatst 

worden voor andere havenindelingen. De opstaphoogte vanaf de kade 

kan variëren tussen de 50 cm en 1,50 meter boven het waterniveau. 

Indien noodzakelijk kan met trapjes een aanpassing gemaakt worden 

naar boven of beneden.

veiligheidsvoorzieningen
De steigers worden uitgevoerd in hout of composiet. De steigerhoogte 

is 50 tot 75 cm boven het reguliere zomerpeil op het kanaal. De 

vingerpieren zijn uitgevoerd met schorten of gordingen op ten minste 

twee hoogtes. Het loopvlak van de steigers is uitgevoerd met antislib 

groeven of een andere voorziening. De haven is voorzien van alle 

noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, waaronder een trap, een 

reddingsboei en een publicatiebord. De steigerstructuur is voorzien 

van voldoende ogen en kikkers om boten aan vast te leggen. De palen 

zijn voorzien van voldoende ringen om boten aan vast te leggen.

sanitair	en	electra
De sanitaire voorziening kent ten minste een douche, twee toiletten 

en een urinoir, een wastafel en bij voorkeur een uitstortplaats voor 

een chemisch toilet. De voorzieningen kunnen in een gebouw (MAXX 

of het zwembad) gerealiseerd worden, als losstaande unit of eventueel 

drijvend. Verder biedt de passantenhaven op maximaal 25 meter 

afstand van iedere box elektriciteit, waarbij deze voor minimaal 18 

schepen tegelijkertijd toegankelijk is. De elektriciteitsinstallatie biedt 

capaciteit voor de gelijktijdige stroomvoorziening van 6 ampère.

betaalautomaat
Door de beperkte omvang is het mogelijk gebruik te maken van een 

betaalautomaat voor liggeld. Dit is een systeem speciaal voor de 

watersport, waarbij gasten per pin (of soms contant) betalen voor 

hun ligplaats, waarna er een sticker uitkomt om aan boord te plakken 

op een zichtbare plaats. Vaak zijn deze systemen gekoppeld aan een 

toegang voor sanitair, voor gebruik van elektriciteit en voor gebruik 

van het watertappunt.
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Paspoort	Parkeerveld
Het parkeerveld is opgebouwd als een orthogonaal systeem met 

rechte wegen en haaks parkeren. Door aan beide zijde van de weg te 

parkeren wordt een efficiënte organisatie verzorgd en kan de rijweg 

in twee richtingen gebruikt worden. Op het parkeerveld is sprake van 

een rondrijd mogelijkheid, zodat bij grote drukte gezocht kan worden 

naar een parkeerplek zonder inkomend en uitgaand verkeer elkaar 

hinderen.

Het profiel is volgens de CROW normering vastgesteld op 5 

meter diepe parkeerhavens en een rijweg van 6 meter breed. De 

parkeervakken zijn minimaal 2,40 meter breed. In de materialisering 

is het mogelijk de parkeerhavens op een andere wijze te 

materialiseren dan de rijweg. Mogelijkheden zijn een halfopen 

verharding of waterpasserende stenen. Voor de rijweg geldt hetzelfde 

kwaliteitsniveau als de entreeweg en bestaat uit straatbakstenen.

Naar het parkeerveld zijn een brede in- en uitgang opgenomen om 

het in- en uitrijden van grote motorvoertuigen en bussen mogelijk te 

maken. Op het parkeerveld is een tijdelijke opstelplek voor bussen, 

terwijl aan de noordzijde van de oost-west verbinding een op- en 

uitstapplek is. Op het parkeerveld is het mogelijk, afhankelijk van 

de benodigde capaciteit, boomopstanden of groenvoorzieningen 

toe te voegen. Ten aanzien van de verlichting geldt een gelijkmatig 

lichtniveau en een modern en eenduidig armatuur.

Paspoort	Waterplas	en	ligweide
In het structuurontwerp is een expliciete ruimte gereserveerd voor 

een recreatieve waterplas in combinatie met een ligweide. Naast de 

bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte geeft 

de waterplas mogelijkheden voor recreatieve en/of commerciële 

activiteiten die een aanvulling zijn op het zwembadprogramma. 

De waterplas bestaat uit natuurlijk grondwater en heeft daarmee 

ook ecologische kwaliteiten. De toegankelijkheid van de waterplas 

dient ten alle tijden gewaarborgd te zijn, waarbij het buitenbad en 

zwembad zijn afgeschermd van de waterplas. In de vorm van vlonders 

is het mogelijk vaartuigen op het water te gebruiken en middels 

flauwe oevers is de toegankelijkheid geborgd.

Voor de ligweide is als eis gesteld dat het voldoende vrije ruimte 

omvat voor sport- en spelactiviteiten. Daarnaast is het inpassen van 

de bestaande boomopstanden als uitgangspunten gesteld om een 

besloten en sfeervolle ligweide te maken die ruimtelijk en functioneel 

onderdeel uitmaakt van het zwembad. De vlonder en het buitenbad 

maken onderdeel uit van het zwembad.



Paspoort	Integraal	watersysteem
Het watersysteem is er op gericht om het hemelwater in het gebied 

direct te infiltreren of te bergen en te zuiveren in de bestaande 

watergangen en bij extreme omstandigheden in noordelijke 

richting af te voeren naar de Vaart. Op deze wijze ontstaat er een 

afwateringssysteem dat een structureel en integraal onderdeel vormt 

van het stedebouwkundig raamwerk. Aangezien alle watergangen 

een ruimtelijke, bergende en afvoerende functie hebben, worden 

flauwe oevers en rechte lijnvoeringen gevraagd. Het hemelwater 

wordt bij voorkeur rechtstreeks afgevoerd naar oppervlakte water 

en/of geïnfiltreerd. Als dit niet mogelijk is wordt het aangesloten op 

een apart regenwaterriool. In het plan wordt beoogd een zo groot 

mogelijk onverhard oppervlak of als zodanig werkend oppervlak te 

realiseren ten behoeve van de natuurlijke infiltratie.

Het garanderen van een hoge waterkwaliteit is integraal onderdeel 

van de totale waterhuishouding van de locatie. Daarbij geldt dat de 

keuze voor beschoeiing en beplanting van de oevers moet voldoen 

aan de veiligheidsvoorschriften.

Paspoort	Materialisering	en	detaillering
Voor de openbare ruimte is gebaseerd op een hoogwaardig 

kwaliteitsniveau. Dit betekent dat voor de hoofdverbindingen, het 

plein en de passantenhaven ingezet wordt op gebakken producten 

en/of natuursteen. Het kwaliteitsniveau kan daarnaast ook tot 

uitdrukking komen in de keuze voor afwijkende maten, een hoog 

afwerkingniveau of exclusiviteit van het product. Bij de aanleg 

dient rekening gehouden te worden met groeiplaatsomstandigheden 

van bestaande en nieuwe boomopstanden en groenstructuren. 

Naast de ontwerpuitgangspunten en de profielen wordt met nadruk 

aandacht gevraagd voor de overgangen naar private kavels evenals de 

overgangen van gebouw en buitenruimte naar het openbaar gebied.

In de keuze voor verlichting en meubilair dient te worden 

aangesloten bij het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en zal 

type en vormgeving een relatie moeten krijgen met het gebouwde 

programma. Eenvoudige hoofdvormen en stijlvolle vormgeving sluiten 

aan bij de voorgestane beeldkwaliteit van de architectuur.
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Ten aanzien van de beeldkwaliteit van de gebouwen is gesteld 

dat zij zich duidelijk presenteren aan de openbare ruimte, een 

moderne frisse uitstraling hebben en horizontaal zijn opgebouwd 

(met uitzondering van de publieksfunctie aan de haven). De 

referentiebeelden laten zien dat het gebruik van stoere materialen en 

het gebruik van grote glasvlakken bijdragen aan de representatieve 

uitstraling van de functies in het gebouw. De gebouwen zijn 

ingetogen van karakter en hebben een duidelijke signatuur en 

herkenbaarheid. Alle gebouwen krijgen eenzelfde beeldregie, waarbij 

uiteraard afhankelijk van plek en functie verschillen mogelijk zijn.

De gebouwen vormen een harmonieus geheel met de openbare 

ruimte, het water, het bomenassortiment en de grasvlakken. De 

overgang tussen gebouw en buitenruimte is helder vormgegeven. De 

kernbegrippen van de architectuur zijn samen te vatten als gebouwen 

met een stijlvolle en elegante uitstraling, grote raampartijen gericht 

op het landschap en een maximale verbinding tussen binnen en 

buiten. Uitgangspunt is een klassieke opbouw middels plint, gevel en 

lijst.

De gebouwen kenmerken zich door een horizontale geleding van de 

gevel met verticale elementen (‘liggende’ gebouwen met verticale 

accenten). Verder is het beoogde architectuurbeeld te beschrijven 

als een robuuste hoofdvorm met een strakke lijnvoering, verfijnde 

detaillering en subtiele plastiek in de gevel. Het toepassen 

van verschillende texturen in de gevel, doorlopende plinten of 

lijnelementen, verspringingen in het dakvlak, overstekken of 

uitsparingen zijn middelen die ingezet kunnen worden, maar dienen 

ondergeschikt en ingetogen te zijn. Verspringingen of uitkragingen 

in het gevelvlak en het vertanden van het volume zijn toevoegingen 

aan het gebouw die de leesbaarheid van de functie binnen moet 

ondersteunen.

Elk gebouw is uniek; voorwaarde is wel dat ze gezamenlijk een 

harmonieus beeld oproepen en ingetogen zijn. Het verbijzonderen 

van de entrees geeft een extra dimensie aan het gebouw en 

ondersteund de leesbaarheid. Dit dient in de gevelopbouw en het 

materiaalgebruik zichtbaar te zijn. De oriëntatie van de gebouwen 

heeft als ruimtelijk kenmerk dat er zonrijke en schaduwrijke plekken 

ontstaat. Dit zal zowel voor de vormgeving als voor de functie van de 

plint effect hebben. De footprints van de gebouwen zijn eenvoudig 

en orthogonaal. De eenvoud van de footprint staat in contrast 

met de plastiek in de gevels; buitenruimten en gevelopeningen (in 

de bouwmassa of uitstekend) zorgen voor een interessant spel en 

verspringing in het gevelvlak.

Beeldkwaliteit architectuur

•  referentiebeelden architectuur

bentinckspark aan de vaart 51





•  vogelvlucht weergave structuurontwerp met publieksfunctie

•  varianten zwembad
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Door de herontwikkeling en nieuwbouw van het zwembad ontstaat 

de mogelijkheid een vollediger sportprogramma aan te bieden en 

daarmee regionaal een sterkere en duidelijkere rol te spelen. Het 

multifunctionele regionale zwembad is geschikt voor wedstrijdsport, 

recreatieve zwemmers, schoolzwemmen en overige doelgroepen 

(bijvoorbeeld gehandicapten en ouderen) en heeft verschillende 

attracties zoals een glijbaan, een buitenbad, fitnesszwemmen en 

duikersfaciliteiten.

Het gebouw is zowel in maat en schaal als in architectuur 

beeldbepalend voor het plangebied.

Algemene doelstelling van de realisatie van het nieuwe zwembad is 

dat het prestatiegericht en belevingsgericht is. Prestatie laat zich 

vertalen in de wedstrijdsporten, belevingsgericht in een attractief 

gebouw (zowel exterieur als interieur). Daarnaast zijn activiteiten 

mogelijk die in het verlengde liggen van de opleidingen.

Voor het gebouw wordt een open en transparant beeld 

voorgeschreven met zichtbare activiteiten en interactie tussen 

gebouw en buitenruimte. Het gebouw fungeert als landmark en 

markeert de entree van het Bentinckspark. Het is een opvallend 

gebouw met een dynamisch spel tussen open en gesloten met zicht 

op de zwemactiviteiten. Het gebouw is landschappelijk ingepast en 

maakt gebruik van de ligging aan het plein en de waterplas.

Om de gewenste interactie tussen zwembad en plein te bereiken, 

worden de algemene ruimten en de hoofdentree aan het plein 

geplaatst. Vanaf de weg wordt zicht geboden op het programma van 

de verschillende zwembaden inclusief horeca en de tribune voor het 

wedstrijdbad. Aan de noordzijde van het gebouw wordt op bescheiden 

wijze voorzien in een logistieke toegang tot het gebouw. Aan de 

zuidzijde is het gebouw gericht op de vlonder en de waterplas en is 

een directe toegang tot de ligweide.

In het structuurontwerp zijn vier bouwvlekken aangegeven, die 

door de verschillen in afmetingen en positie aanleiding bieden voor 

verschillend programma. De overeenkomsten tussen de gebouwen zijn 

vastgelegd in het paspoort dat uitgaat van een totaal planconcept 

met één familie van gebouwen.

In onderstaande plattegronden zijn twee varianten getekend van 

het zwembad die beide passen binnen de minimale eisen en de 

plancontouren, maar verschillende interne ruimtelijke organisaties 

kennen.



Paspoort	Bouwvlak	1	(Zwembad)

typologie

Zwembadaccommodatie dat aan de westzijde aansluit op het centrale plein, aan 

de noordzijde op de passantenhaven, aan de oostzijde aan de Galileïlaan en aan 

de zuidzijde middels een terras aan de waterplas en ligweide. Het gebouw is 

opgebouwd als één volume, dat bestaat uit een zwembadgedeelte en een gedeelte 

voor algemene ruimten. Het zwembad is een zelfstandig bouwvolume, dat indien 

noodzakelijk kan worden verbonden met bouwvlak 2. Voorwaarde daarbij is dat het 

zwembad ten alle tijde zelfstandig kan blijven functioneren.

oriëntatie

Het gebouw heeft een alzijdige oriëntatie, waarbij de hoofdentree is gesitueerd aan 

de westzijde en aansluit op de oost-west verbinding. De oostzijde van het gebouw 

toont de activiteit van het zwembad naar buiten toe, terwijl de westzijde van het 

gebouw de activiteiten tonen aan de waterplas en het plein. De zuidzijde van het 

gebouw is de plek voor horeca en terras aan het water. De logistiek is mogelijk 

vanaf de noordzijde van het gebouw. Ondanks de geluidshinder zal voldoende 

transparantie van binnen naar buiten geboden moeten worden. Het gebouw zal door 

zijn lengtevorm een geluidsluwe zijde bieden aan de westzijde.

architectonische	expressie	(geleding)

Het gebouw kent een heldere orthogonale footprint, waarbij de oostzijde de weglijn 

volgt en maximaal interactie mogelijk maakt. De hoofdvorm is een rechthoek 

waarbij de functies in het gebouw aanleiding zijn voor een aanpassing van deze 

hoofdvorm en herkenbaarheid van de functie. Het gebouw heeft een horizontale 

geleding met verticale elementen. Het gebouw wordt als gemeenschappelijk volume 

vormgegeven. De buitenruimte aan de zuid- en westzijde is integraal onderdeel van 

het gebouwconcept. Het gebouw is in architectonische expressie familie met de 

overige gebouwen.

kleurstelling

Uitstraling van het gebouw in lichte witte tinten met donkere accenten.

materialisering	en	detaillering

Het basismateriaal is beton, baksteen of staal. Glas zorgt voor de transparantie en 

hout wordt alleen ondergeschikt gebruikt. Overige toegevoegde materialen dienen 

bij te dragen aan een natuurlijke uitstraling en geven variatie aan het kleurenpallet.

parkeren

Het parkeren vindt volledig plaats op het gereserveerde parkeerveld aan de 

westzijde van het terrein volgens CROW normering. De logistieke bevoorrading vindt 

plaats aan de noordzijde van het gebouw en de opstelplekken voor fietsen bevindt 

zich aan de westzijde.

aansluiting	maaiveld

Het gebouw sluit op drie manieren aan op het maaiveld; aan de noord- en westzijde 

rechtstreeks aan de verharding van het plein, aan de west- en zuidzijde middels 

een vlonderconstructie aan de waterplas en aan de oostzijde aan het glooiende 

grasvlak dat in verbinding staat met de ligweide. De aansluiting dient voldoende 

contrasterend vormgegeven te worden.

1.

1.



Paspoort	Bouwvlak	2,	3,	5	en	6

typologie

Het gebouw is opgebouwd als één zelfstandig bouwvolume, waarbinnen 

verschillende programmaonderdelen ondergebracht kunnen worden.

oriëntatie

Het gebouw heeft een alzijdige oriëntatie. De hoofdentree is vastgelegd op de 

plankaart en heeft een prominente plek aan de openbare ruimte. Aan minimaal twee 

zijden toont het gebouw de interne activiteiten. De gebouwen hebben in combinatie 

met de hoofdentree een openbaar toegankelijke buitenruimte. De logistieke toegang 

bevindt zich op voldoende afstand van de hoofdentree.

architectonische	expressie	(geleding)

Het gebouw kent een heldere orthogonale footprint en biedt maximale interactie 

tussen binnen en buiten. De hoofdvorm is een rechthoek waarbij de functies in het 

gebouw aanleiding zijn voor een aanpassing van deze hoofdvorm en herkenbaarheid 

van de functie. Het gebouw heeft een horizontale geleding met verticale elementen. 

Het gebouw wordt als gemeenschappelijk volume vormgegeven. De buitenruimte 

is integraal onderdeel van het gebouwconcept. Het gebouw is in architectonische 

expressie familie met de overige gebouwen.

kleurstelling

Uitstraling van het gebouw in lichte tinten met donkere accenten.

materialisering	en	detaillering

Het basismateriaal is beton, baksteen of staal. Glas zorgt voor de transparantie en 

hout wordt alleen ondergeschikt gebruikt. Overige toegevoegde materialen dienen 

bij te dragen aan een natuurlijke uitstraling en geven variatie aan het kleurenpallet.

parkeren

Het parkeren vindt plaats op het openbare parkeerveld aan de westzijde van het 

terrein volgens CROW normering.

aansluiting	maaiveld

De aansluiting van gebouw op het maaiveld dient voldoende contrasterend 

vormgegeven te worden. Daarnaast dient een uitnodigende en toegankelijke 

inrichting van de buitenruimte te worden vormgegeven.
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Voorbeeld	Additioneel	Programma	Bouwvlak	2
Hotel	aan	de	Vaart

Naast de prominente positie van het zwembad aan de Galileïlaan en 

de Hoogeveensche Vaart is er aan de havenzijde de mogelijkheid een 

programma te realiseren op eveneens een uitstekende zichtlocatie. 

Voor dit gebouw is de eis gesteld dat het een publieke functie is, 

waarbij op basis van de haalbaarheidsstudie een hotel als meest 

kansrijk wordt beschouwd. Ook andere functies in sectoren sport, 

wellness en leisure zijn op deze plek mogelijk met dien verstande dat 

het programma substantieel van inhoud is zodat deze prominente plek 

passend ingevuld kan worden. Dat betekent dat wordt voorzien in een 

hoger volume aan de haven en een duidelijke publieksfunctie.

In Hoogeveen is er behoefte aan uitbreiding van de hotelcapaciteit, 

zowel voor de zakelijke markt alswel de toeristische markt. Daarbij 

genereert de ontwikkeling van het Bentinckspark nieuwe bezoekers 

en zal het toenemen van het aantal evenementen ook de vraag naar 

hotelkamers verhogen.

Het hotel heeft een prominente plek met de Hoogeveensche Vaart 

aan de noordzijde, het plein aan de zuidzijde en de directe nabijheid 

van het zwembad. De combinatie van verschillende functies en 

activiteiten, alswel een efficiënte logistieke ontsluiting maakt een 

hotel een geschikt programma voor deze plek. Het hotel heeft een 

terras aan de westzijde in combinatie met de passantenhaven en een 

hoofdentree aan het zuidelijke plein.

Marktonderzoek laat zien dat er ruimte is voor een hotel met 100 

kamers, waarbij de mogelijkheid bestaat extra programma aan het 

volume toe te voegen (bijvoorbeeld een wellness centrum op de 

eerste verdieping). Ook de combinatie met functies in het zwembad 

of in MAXX zijn denkbaar. Bouwvlak 2 is zo gedimensioneerd dat een 

hotel in deze omvang mogelijk is. Op de plankaart is aangegeven dat 

de gebouwde volumes van hotel en zwembad te koppelen zijn. De 

combinatie met MAXX is mogelijk middels een loopbrug, waarbij de 

recreatieve verbinding tussen de Hoogeveensche Vaart en het plein 

gewaarborgd blijft.



Voorbeeld	Additioneel	Programma	Bouwvlak	5	en	6	
Kinderspeelland

In aanvulling op de georganiseerde vormen van sport is 

Bentinckspark aan de Vaart uitermate geschikt voor een binnen- 

en/of buitenspeelplek voor kinderen. De vorm kan variëren van een 

natuurlijk labyrint van haagblokken tot een compleet speelparadijs. 

Hierbij kan men denken aan een binnen- en buitenspeeltuin, 

een waterspeeltuin, een poppentheater en/of een trein. Het 

Kinderspeelland is een plek waar kinderen zich een hele dag kunnen 

uitleven. Ze kunnen klimmen en klauteren in de klimrekken, van 

glijbanen glijden, kruipen door tunnels, springen op springkussens en 

trampolines, spelen in de ballenbak en nog veel meer.

Daarbij is het mogelijk aanvullende activiteiten te organiseren die 

gecombineerd kunnen worden met het zwembad. Kinderfeestjes, 

schoolreisjes, groepsarrangementen, speciale programma’s met 

feestdagen of de intocht van sinterklaas zijn mogelijkheden het 

kinderspeelland ook commercieel een succes te maken.

Bij spelen gaat het om sterke en ongeremde emoties; plezier en 

teleurstelling liggen in de hitte van het spel dicht bij elkaar. 

Het ervaren van deze emoties is voor kinderen uiterst belangrijk, 

aangezien interactie en samen spelen ze leert sociale wezens te 

worden. Tijdens het spelen wordt de creativiteit geprikkeld en 

ontstaan nieuwe perspectieven op de wereld om ons heen. Spelen 

helpt kinderen om te groeien ongeacht leeftijd en status; spelen is 

een gemoedstoestand waar iedereen recht op heeft.

Het speelland is een plek waar kinderen op een aangename manier 

kunnen spelen, ontdekken en leren. De omgeving dient veilig te zijn 

en zo min mogelijk milieubelasting te veroorzaken om een duurzame 

en groene speelplek voor jong en oud te realiseren.
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Beoordeling
De beoordeling van de kwaliteit van de planuitwerking is opgebouwd 

uit drie onderdelen. Het stedebouwkundig VO is de uitwerking van 

het structuurontwerp als beschreven in hoofdstuk 3. De onderdelen 

van de openbare ruimte zijn beschreven in hoofdstuk 6. Voor de 

beoordeling van de architectuur is de beschrijving in hoofdstuk 6 

inclusief de paspoorten leidend.

A.			Stedebouwkundig	voorlopig	ontwerp
Integraal en samenhangend stedebouwkundig VO, waarbij een 

locatiespecifiek ontwerp is gerealiseerd met respect voor de 

bestaande kwaliteiten en de meerwaarde van de plek maximaal is 

ingezet.

 Leesbaarheid en herkenbaarheid

• Een totaalplan waarbij de stedebouwkundige compositie, de 

landschappelijke elementen, de maat- en schaalverhoudingen van 

de bouwblokken en de identiteit van de openbare ruimte als een 

samenhangend raamwerk zijn vormgegeven en een sportief, recreatief 

en toeristisch centrum van regionale allure vormt.

 Verbindingen en routes

• De aansluiting van Bentinckspark aan de Vaart op het 

Bentinckspark en de Hoogeveensche Vaart en de mogelijkheden 

om verbindingen tot stand te brengen richting centrum. Tevens 

de verbindingen met Krakeel en de westzijde van het terrein zijn 

integraal onderdeel van de opgave.

 Identiteit en aantrekkingskracht

• Accentuering en markering van de stedebouwkundige dragers; 

nood-zuid verbindingen, oost-west verbindingen, plein, waterplas, 

passantenhaven, groenstructuur en waterstructuur.



B.			Buitenruimte
Een eigentijdse en duurzame vormgeving van de openbare ruimte 

die beantwoord aan de ambitie van het stedebouwkundig plan, het 

gekozen programma ondersteund en in samenhang met de architectuur 

is vormgegeven.

Algemene	criteria	buitenruimte

Kwaliteitsniveau in materialisering en detaillering dat past bij het 

ambitieniveau;

Integratie van bestaande groenstructuren, waterpartijen en 

erfscheidingen indien mogelijk en/of gelijkwaardige toevoeging;

 Visuele samenhang van alle profielen en een heldere organisatie 

van de verschillende gebruikers en doeleinden;

 Functioneel en kwalitatief hoogwaardige aansluiting op openbare 

en private ruimte en nadrukkelijk aandacht voor aanhechting op 

buitenruimte gebouwen;

Technische en esthetische vormgeving van de waterhuishouding 

en het afwateringsprincipe dat integraal onderdeel uitmaakt van 

de openbare ruimte.

Passantenhaven

Functioneel en esthetisch hoogwaardige vormgeving en detaillering 

passantenhaven.

Parkeervlek

Efficiënte en duurzame inrichting en materialisering van het 

parkeerveld.

Waterplas	en	ligweide

De waterplas en ligweide zullen functioneel en ruimtelijk een bijdrage 

moeten vormen het gebruik van het zwembad en de buitenruimte. 

Daarbij is de verantwoording van de keuze voor boomopstanden, 

oeverbegroeiingen en andere vormen van beplantingen plus 

inrichtingsmiddelen of voorzieningen ter verhoging van de 

gebruikswaarde criteria.

Plein

Het vormgeven van een groene pleinruimte die ontmoeting, verblijf 

alswel logistieke bewegingen mogelijk maakt.alswel logistieke 

bewegingen mogelijk maakt.

•

•

•

•

•

C.			Architectuur
Architectonische uitwerking die zich voegt in en reageert op het 

stedebouwkundig plan en een duidelijke en herkenbare signatuur 

kent. Alle gebouwen hebben eenzelfde consistente beeldregie, waarbij 

afhankelijk van plek en functie verschillen zijn gemaakt.

Oriëntatie en presentatie van de gebouwen aan de openbare 

ruimte;

Herkenbaarheid van de functie van de gebouwen en de 

gehuisveste activiteiten;

Duidelijke geleding en opbouw die de leesbaarheid van het 

gebouw ondersteunen;

 Markering van het hoogteaccent aan de haven versus horizontale 

geleding overige gebouwen;

Robuuste hoofdvorm met strakke lijnvoering;

Moderne en frisse uitstraling met stoere materialen en grote 

glasvlakken;

Entrees als verbijzondering in de architectuur herkenbaar;

Waarborgen van toegankelijkheid en transparantie;

Afstemming architectonische materialisering en detaillering op 

inrichting openbare ruimte.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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In aanvulling op de gunningcriteria is op de volgende pagina de 

plankaart toegevoegd, waarin de plancontouren en bouwvlakken 

zijn weergegeven. Deze plankaart vormt in combinatie met de 

oppervlaktebepalingen van pagina 65 de minimale eisen als beschreven 

in hoofdstuk 4 en de maximale mogelijkheden als beschreven in 

hoofdstuk 5. Daarnaast is de openbare ruimte aangegeven die na 

realisatie over wordt gedragen aan de gemeente en is de locatie 

getekend voor behoud van de wilde orchis. Het kaartbeeld daarnaast 

toont de private buitenruimte die in bezit blijft van de winnende 

aanbieder. 

Afhankelijk van het te realiseren programma en de CROW normering is 

(mits voldoende beargumenteerd) een marginale verschuiving mogelijk 

van de contouren en bouwvlakken voor de pragmatische inpassing van 

het programma.

Afhankelijk van het te realiseren programma en het structuurontwerp is 

(mits voldoende beargumenteerd) een marginale aanpassing mogelijk 

van de bestaande boomopstanden voor de pragmatische inpassing van 

het programma of de buitenruimte.



Plankaart	Bentinckspark	aan	de	Vaart

bestaande bebouwing 

bouwvlak eis 

bouwvlak wens

bebouwingsvlak

openbare ruimte

functie openbare ruimte

verkeersroute

waterplas en ligweide

hoofdentree toegang

toegang

verbinding op hoogte

1 zwembad aan de vaart 

2 publieksfunctie aan de vaart 

3 MAXX sport & events

4 biljartverening

5 additioneel programma oost

6 additioneel programma west



6 3
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	 	 Oppervlaktebepalingen

Vlak	1 Totale oppervlakte 8.360 m2

  Oppervlakte binnen bebouwingscontour 8.360 m2

  Percentage te bebouwen 80 %

Vlak	2 Totale oppervlakte 2.290 m2

  Oppervlakte binnen bebouwingscontour 2.290 m2

  Percentage te bebouwen 80 %

Vlak	3 Totale oppervlakte 5.380 m2

  Oppervlakte binnen bebouwingscontour 5.380 m2

  Percentage te bebouwen 90 %

Vlak	4/5	 Totale oppervlakte 3.100 m2

  Oppervlakte binnen bebouwingscontour 1.400 m2

  Percentage te bebouwen 100 %

Vlak	6 Totale oppervlakte 11.250 m2

  Oppervlakte binnen bebouwingscontour 6.980 m2

  Percentage te bebouwen 60 %

Openbare	ruimte

behoud brede orchis 

openbare ruimte plus realisatie 

over te dragen aan gemeente (totaal 55.810m2)

Uit	te	geven	kavels

private buitenruimte plein (totaal 3.060 m2)

private bouwvlakken (totaal 22.020 m2)
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