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Samenvatting 

Deze groenstructuurvisie is een actualisatie van de oude visie uit 1996 (Groenstructuurplan 

Hoogeveen, vastgesteld door het college op 15 juni 1999). De groenstructuurvisie heeft 

betrekking op de hoofdstructuur (het casco) van het openbare groen binnen de komgrenzen, 

niet op het buitengebied. De actualisatie van de visie is noodzakelijk omdat in 2004 de 

(fysieke) structuurvisie 2015- 2030, ‘Hoogeveen Ruim Gezien’, is vastgesteld. 

Deze structuurvisie geeft een duidelijke richting aan de ruimtelijke en kwalitatieve 

ontwikkeling van Hoogeveen. De doelen uit de oude groenstructuurvisie zijn in principe 

dezelfde gebleven. (Continuïteit is een belangrijk beginsel voor een visie en voor groen.) In 

de nieuwe visie echter wordt meer en directer aansluiting gezocht bij de fysieke 

structuurvisie ‘Hoogeveen Ruim Gezien’ en wordt een aantal concretere accenten gelegd. 

De actualisatie is bovendien nodig omdat na 1996 de gemeentelijke herindeling heeft 

plaatsgevonden en er, als gevolg daarvan, een aantal dorpen is bij gekomen. 

 

Was de opzet in de oude visie sterk gerelateerd aan de historisch gegroeide wijken en 

buurten, de nieuwe visie volgt veel meer de onderdelen van de fysieke structuurvisie. De 

nieuwe groenstructuurvisie beschrijft het groen, en de visie daarover, in componenten, die 

“bouwstenen” (hoofdstuk 3) worden genoemd. 

 

Het belangrijkste hoofdstuk is hoofdstuk 2. Hierin wordt de visie op het groen verwoord. In 

de kern zijn dit de voorgestelde beleidsrichtingen waarover het college een besluit neemt: 

 Nadrukkelijke bijdragen aan de verschillende programma’s. Er wordt aangegeven hoe 

in het algemeen groen bijdraagt aan de sturingsprogramma’s Bereikbaar, Leeft, Leert, 

Ontspant, Ontwikkelt, Werkt en Zorgt. 

 Bij het onderdeel “ruimte en identiteit maken”, de kern waar het om gaat, wordt 

ingegaan op betekenis daarvan. “Ruimte maken” betekent het groen nadrukkelijk 

inzetten voor een goede ruimtelijke kwaliteit, toegespitst op de ruimtelijke eisen per 

locatie. “Identiteit maken” betekent meer onderscheid (verschil) in het groen, 

toegespitst op de functie en de functie-eisen van de locatie. Minder eenheidsworst. 
 Het onderdeel “ruimte en identiteit maken” is in hoofdstuk 3 “De bouwstenen” nader 

uitgewerkt. Per bouwsteen wordt richting gegeven aan de gewenste ontwikkeling. De 

bouwstenen samen zijn dekkend voor het openbare groen van de hele gemeente. 

 Sober en doelmatig beheerbaar. Sober heeft vooral betrekking op de ontwerpen. 

Groenontwerpen voorzien van de noodzakelijke kernkwaliteiten voor het casco (de 

hoofdstructuur). Planvorming volgens het principe “beheerbewust ontwerpen”. 

Doelmatig beheerbaar sluit aan bij het afgesproken beheersniveau (BOR, op 

“basis”niveau) ontwerpbewust beheren. Het college besluit over eventuele extra 

beheerskosten van ontwerpen per situatie. 

 De agenda voor de komende 20 jaren bestaat in de eerste plaats uit de realisatie van de 

visie in de verschillende uitvoeringsprojecten. Daarnaast is in de visie sprake van een 

aantal groene accenten die extra aandacht vragen; het stadscentrum, de entrees van de 

gemeente, Zuiderpark, park Steenbergerweide en een parel in iedere dorpskern. Ook in 

deze gevallen neemt het college per situatie een besluit over de ontwerpen, inclusief de 

daarbij behorende beheerskosten. 
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 In ieder fysiek uitvoeringsproject in de gemeente is de groenstructuurvisie leidend voor 

de groeninrichting en wordt, voorzover dat nog niet het geval is, de groenstructuurvisie 

gerealiseerd. In het groenstructuurplan zijn de ontbrekende delen van de 

groenstructuur nader uitgewerkt. 

 Het kaartmateriaal. Van iedere kern is een kaart gemaakt waarop de visie op de 

groenstructuur verbeeld is. Voor de kern Hoogeveen is naast een kaart met de 

hoofdstructuur ook een kaart opgenomen waarop naast de hoofdstructuur ook de 

groenstructuur op wijkniveau is opgenomen. Het kaartmateriaal dient als leidraad voor 

(her)ontwikkeling.  
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HOOFDSTUK 1 Inleiding 

Dat groen belangrijk is, en bomen in het bijzonder, blijkt wel uit de vele reacties uit de 

samenleving op het grote aantal verwijderde bomen in de afgelopen jaren. Allereerst was 

het de downburst waardoor veel bomen onherstelbaar beschadigd werden. Op dit moment 

zijn het de vele reconstructies die plaatsvinden en tot gevolg hebben dat bomen verwijderd 

worden. En dat terwijl in de structuurvisie “Hoogeveen Ruim Gezien”, in de oude 

groenstructuurvisie, maar ook de voorliggende groenstructuurvisie, aangedrongen wordt 

op het “groener” maken van de stad. 

Voor wat betreft de reconstructies is de verklaring voor het verwijderen van bomen voor het 

overgrote deel het gevolg van het feit dat de bomen onvoldoende vitaal zijn, dan wel grote 

overlast veroorzaken. Soms is in het verleden een te grote boom in een te klein straatprofiel 

geplant. Uitgangspunt is en blijft het werken aan een “groenere” stad. Het verlies van een 

fors aantal grote bomen kan niet zomaar ongedaan gemaakt worden. Wel worden ter 

vervanging van de verlorengegane bomen nieuwe bomen geplant, met goede ondergrondse 

groeiplaatsvoorzieningen. De soortkeuze wordt beter afgestemd op het profiel van de straat. 

 

Het belang van groen wordt vanuit diverse hoeken steeds nadrukkelijker onder de aandacht 

gebracht. De rijksnota Ruimte geeft voor woonomgevingen een richtgetal van 75m² groen 

per woning aan. Regelmatig verschijnen er brochures, gerelateerd aan de effecten van de 

opwarming van de aarde en de effecten van fijnstof, van VROM en LNV, maar ook van de 

VNG, die wijzen op de noodzaak om voldoende groen in de stedelijke omgeving aan te 

brengen. 

 

De kwaliteit van een groenstructuur wordt niet uitsluitend bepaald door de mate waarin de 

visie gerealiseerd wordt. Minstens zo belangrijk is het onderhoudsniveau. Openbaar groen 

wordt meestal als positief ervaren. Zodra de kwaliteit van het onderhoud echter structureel 

onder de maat is, wordt het groen als storend en zelfs ongewenst ervaren. De gemeente is 

zich daar van bewust. In de omnibusenquête wordt sinds 1999 onderzocht hoe bewoners 

van Hoogeveen denken over het onderhoud van het groen. De cijfers voor het 

groenonderhoud in de wijken/dorpen variëren van een 6,12 in 2000 tot een 6,43 in 2004. 

Voor 2008 was de score een 6,23. Voor het onderhoud in de gehele gemeente variëren de 

cijfers van 6,16 in 1999 tot 6,50 in 2004. De score in 2008 was een 6,16. 

 

Terugblik op de oude groenstructuurvisie (Groenstructuurplan Hoogeveen) uit 1999. 
Voor de realisering van de oude visie waren geen extra financiële middelen beschikbaar. 

Desondanks zijn er diverse ontbrekende schakels gerealiseerd. De visie is de afgelopen jaren 

bij tal van projecten leidraad geweest voor de (her)inrichting. Uiteenlopende voorbeelden 

zijn de herstructurering van Krakeel, de revitalisering van de Wieken, de plannen voor het 

stationsgebied, maar ook de plannen voor het stadscentrum en het Bentinckspark,  
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de reconstructieplannen van verschillende wegen in Hoogeveen en het Marktplein. Als 

gevolg van het ontbreken van een fysieke structuurvisie stond de groenstructuurvisie nogal 

op zichzelf. De huidige visie vindt nu veel meer aansluiting bij de fysieke structuurvisie. 

 

Groen is er voor iedereen. Groen zorgt voor een prettig leefklimaat. Groen inspireert. Groen 

bevordert de gezondheid. Aanwezigheid van groen zorgt voor waardestijging van het 

onroerend goed. Groen zorgt voor de beleving van seizoenen. Groen beperkt de agressie. 

Groen helpt de effecten van fijnstof, roetdeeltjes en CO2 te verminderen. Groen zorgt voor 

welzijn. Kortom, groen draagt bij aan de uitvoering van een groot aantal programmadoelen. 

 

Daarom de keuze voor een groenstructuurvisie voor Hoogeveen. Om te bouwen aan een 

leefbaar Hoogeveen. Een aantrekkelijke stad waar het goed wonen, werken en ontspannen 

is. 

 

Deze groenstructuurvisie beschrijft het groen op hoofdlijnen. De groenstructuurvisie is een 

vervolg op en verdieping van de structuurvisie “Hoogeveen Ruim Gezien” en sluit 

thematisch aan op deze visie. Het is de visie voor de toekomst van het groen. Het geeft een 

kwalitatieve beschrijving van het huidige groen en geeft voorzetten voor verbetering. De 

visie geeft handvatten voor groen(beleids)voorbereiding en is leidraad voor inrichting, 

beheer en onderhoud. Ten slotte geeft het kaders voor stedenbouwkundige of 

verkeerskundige (her)ontwikkelingen. 

 

De realisatie van de groenstructuur komt langs verschillende lijnen tot stand. De lijn 

onderhoud en beheer, de lijn uitbreidingsplannen voor nieuwe, aansluitende, structuren en 

de lijn reconstructie, herstructurering, revitalisering. 

 

De groenstructuurvisie kent een passend vervolg in het groenstructuurplan. Deze twee 

documenten hangen nauw samen. Het groenstructuurplan geeft een uitwerking van de visie 

in 32 ruimtelijke eenheden en is sterk uitvoeringsgericht. De planhorizon van de 

groenstructuurvisie is tot 2030. 
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De groenstructuurvisie is opgebouwd uit 5 hoofdstukken en 2 bijlagen. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het kort de visie op het groen in Hoogeveen, de onderscheiden 

ruimtelijk bouwstenen en toont de visiekaart op hoofdlijnen. 

  

In hoofdstuk 3 worden de betekenissen van de ruimtelijke bouwstenen gemotiveerd. De 

koers wordt ingezet op haalbare ambities en gewenste kwaliteiten in overeenstemming met 

de structuurvisie. 

  

Hoofdstuk 4 beschrijft het relevante beleid dat een relatie heeft met de groenstructuurvisie 

namelijk de structuurvisie, de economische structuurvisie, de mobiliteitsvisie en het BOR-

besluit. 

 

In hoofdstuk 5 is een analyse van Hoogeveen opgenomen. Gekeken is naar de ruimtelijke 

samenhang, identiteit en gebruik. De momentopname is vertaald in sterke en zwakke 

punten. 

 

In bijlage 1 zijn kansen voor kwaliteit weergegeven, aangezien kansen een sterke impact 

kunnen hebben op de visie in de toekomst. In bijlage 2 is de plankaart met legenda op groot 

formaat opgenomen. 
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HOOFDSTUK 2 Prachtstad en Stoere 
Dorpen om van te houden 

2.1 MISSIE 

Groen staat voor emotie. De emotie van levende beplanting, een mooie omgeving, goede 

verblijfsplekken, ontmoeting, etc. De opgave van de groenstructuurvisie is al deze emoties 

samen te brengen, dit kan vanuit de missie: �PRACHTSTAD EN STOERE DORPEN�.  

Hoogeveen is een prachtstad met krachtige lanen, prachtparken, levendige pleinen en 

vooral plezier om in te wonen. De dorpen van Hoogeveen ontlenen hun kracht aan het 

stoere landschap en hebben hierdoor veel kwaliteit. �DIT IS OM VAN TE HOUDEN 

MAAR OOK OM GOED TE BEHOUDEN�.  

 

2.2 VISIE 

Om deze missie te verwezenlijken is deze vertaald naar een visie:”MET HART EN ZIEL� 

Het zoeken naar het hart van Hoogeveen gaat over het toegankelijk en beleefbaar maken 

van meerdere ruimtelijke bouwstenen. De ziel slaat op het ontwikkelen van een eigen 

gezicht voor verschillende elementen.  

 

De visie geeft ook impliciet het doel van de groenstructuurvisie weer. De belangrijkste 

functie van groen is de ruimtelijke waarde. Groen zorgt voor oriëntatie en voor 

verbindingen, met name bomen hebben een belangrijke ruimtelijke betekenis. Groen kan 

niet altijd oplossingen geven aangezien de ruimtelijke structuur grotendeels wordt bepaald 

door bebouwing en wegstructuren. Groen is een prima middel om de ruimtelijke structuur 

te versterken. Daarnaast heeft groen waarde voor ecologie, heeft groen een sierwaarde, is er 

sprake van gebruiksgroen (speelplekken) en kan groen een cultuurhistorische waarde 

hebben.  

 

�RUIMTE EN IDENTITEIT MAKEN� zijn de belangrijkste middelen om de visie te 

verwezenlijken. Bij “ruimte maken” gaat het vooral om de bijdrage die het groen levert aan 

de ruimtelijke kwaliteit, toegespitst op de eisen die gesteld worden aan een specifieke 

ruimte, zoals beschreven bij het programma Ontwikkelt. 

Bij “identiteit maken” gaat het om de manier waarop de groene aankleding van de openbare 

ruimte aangebracht wordt. Het openbare groen van Hoogeveen kan qua inrichting 

specifieker toegespitst worden op de eisen die aan verschillende omstandigheden gesteld 

worden. Er is in Hoogeveen erg veel van hetzelfde waardoor het groen in een aantal 

omstandigheden onvoldoende bijdraagt aan de identiteit van de ruimte. 
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In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van de ruimtelijke bouwstenen nadrukkelijk op de 

onderwerpen “ruimte” en “identiteit” ingegaan en wordt per bouwsteen aangegeven waar 

voor de langere termijn op ingezet moet worden. 

De visie bestaat uit de volgende bouwstenen: 

 

Allereerst zijn er algemene bouwstenen namelijk:  

 Landschap & cultuurhistorie. 

 Kwaliteit & kwantiteit. 

 

Daarnaast zijn er enkele bouwstenen voor specifieke onderdelen namelijk:  

 Zoeken naar het centrum. 
 Gebruiken van de hoofdverkeersstructuur.  
 Zien van het water.  
 Denken over eeuwigheid. 
 Beleven van parken. 
 Genieten van wonen en werken. 
 Handhaven en versterken zelfstandige dorpen. 
 Gebruiken langzaamverkeerroutes.  
 Behouden van cultuurhistorische elementen. 

Realiseren van nieuwe natuur in de randen. 

 

2.3 PROGRAMMADOELEN 

De groenstructuurvisie draagt bij aan de realisatie van een groot aantal programmadoelen. 

Programma Bereikbaar 
Groen draagt bij aan een betere oriëntatie en herkenbaarheid van de verkeersfuncties en 

zorgt voor verbindingen. Vooral bomen hebben hier een belangrijke ruimtelijke betekenis. 

Programma Leeft 
Het openbare groen is een belangrijke leefplaats (schuilen, broeden, foerageren, etc.) voor 

diverse in het wild levende soorten planten en dieren. Groen heeft natuurwaarde en 

ecologische waarde. 

Groen helpt de effecten van fijnstof, roetdeeltjes en CO2 te verminderen (15 – 20% voor 

fijnstof, circa 10% voor CO2, circa 8% voor ozon). 

Programma Leert 
Groen is een leerplaats voor kinderen. Het biedt kinderen een grotere actieradius dan de 

achtertuin. Hier leren kinderen elkaar kennen, maken ze kennis met de natuur en leren ze 

de (buiten)wereld verkennen. 

Programma Ontspant 
In vervolg op en in samenhang met het programma Leert is groen een platform voor spel, 

sport, beweging en verkenning. In het groen bevinden zich speelplaatsen, trapveldjes en 

andere voorzieningen. Verspreid over de stad en in de dorpen bevinden zich zowel grote 

geconcentreerde als kleine sportparken. 

Delen van het groen hebben cultuurhistorische waarde. Ze verklaren de geschiedenis van 

het landschap. 
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Programma Ontwikkelt 
Groen heeft een belangrijke ruimtelijke waarde. Groen helpt oriënteren en is in staat ruimte 

te geleden, te markeren en te begrenzen. Het draagt bij aan het verzachten en verlevendigen 

van ruimte. Groen groeit, verandert per seizoen en heeft op bepaalde momenten een 

bijzondere sierwaarde. Daarmee zorgt groen jaarlijks en door de jaren heen voor een zekere 

dynamiek in de omgeving. Door een juiste toepassing van groen in de openbare ruimte 

krijgt een individuele ruimte meer identiteit en ervaren gebruikers de ruimte in positieve 

zin, zoals veilig, aangenaam, uitnodigend of zelfs inspirerend. 

Programma Werkt 
Groen heeft een economische functie. Een woning aan een park is meer waard dan een 

zelfde woning elders in een straat. Groen is een vestigingsfactor. De prijs-

kwaliteitverhouding speelt daarbij een belangrijke rol. Een goede groenvoorziening draagt 

bij aan de allure van een woonwijk of een bedrijventerrein. 

Programma Zorgt 
Groen is goed voor de gezondheid van mensen. Het nodigt uit tot bewegen. Een goed 

groenniveau draagt bij aan het welbevinden van mensen. Het kan een rol spelen bij de 

sociale cohesie van een straat, een buurt of een wijk. Groen biedt mogelijkheden voor 

ontmoeting en evenementen. Groen draagt daarnaast bij aan de reductie van de effecten van 

schadelijke stoffen. Groen zorgt voor verkoeling en schaduw. 

Veel mensen hebben een emotionele binding met groen. Dat is vooral te merken als er een 

downburst is geweest of als er grootschalige kap van bomen plaatsvindt. De 

begraafplaatsen in Hoogeveen zijn bijzondere plekken in het groen. Hier ligt het accent 

vooral op ruimte voor rust, meditatie, emotie en verwerking. 

 

Groen is niet per definitie goed. Het is wel van groot belang dat het juiste groen op de juiste 

plaats wordt aangebracht. Gebeurt dat niet dan kan groen zelfs een negatief gevoel 

oproepen zoals het ervaren van overlast of sociale onveiligheid. 
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2.4 SOBER EN DOELMATIG BEHEERBAAR. 

De groenstructuurvisie houdt zich bezig met het groen op hoofdstructuren en nadrukkelijk 

niet met de details. De hoofdstructuur, ook wel het raamwerk of geraamte genoemd, is het 

casco van ons groen. Het is het robuuste gedeelte van het groen. Sober en doelmatig 

beheerbaar zijn de belangrijkste sleutelwoorden voor dit geheel. Sober houdt in deze context 

vooral verband met het inrichtingsniveau bij aanleg. Een beheerbewust ontwerp, voorzien 

van de benodigde kernkwaliteiten voor het casco. Met doelmatig beheerbaar wordt voldaan 

aan een basiskwaliteit groenvoorziening, voor zowel de kwalitatieve beleving, als voor de 

beheersafspraken die volgens de BOR-systematiek zijn vastgelegd. Als herkenbaar 

voorbeeld kan de Hoofdstraat genoemd worden. Het casco in de Hoofdstraat wordt 

gevormd door de boomgroepen. Dit is de groene basis voor de inrichting van de 

Hoofdstraat. Daartussen en omheen kan van alles worden toegevoegd of verwijderd, al naar 

gelang de omstandigheden daar om vragen, danwel vereisen. Bij ieder project wordt, naast 

het inrichtingsontwerp ook aangegeven wat de financiële beheers- en 

onderhoudsconsequenties, en eventuele meerkosten daarvan, van het ontwerp zijn voor de 

middellange termijn. Het college neemt ook daarover een besluit.  

 

2.5 ACCENTEN 

Er zijn, naast de uitgangspunten sober en doelmatig beheerbaar, plaatsen die extra accenten 

en aandacht vragen, zowel qua inrichtingsniveau als beheersniveau. Openbaar groen kan 

daar een waardevolle bijdrage aan verlenen. Een groot deel van de accenten is al benoemd 

in de fysieke structuurvisie en komt terug in hoofdstuk 3, de bouwstenen. De accenten 

hebben een sterk openbaar karakter en zijn als het ware de ‘visitekaartjes’ van de gemeente. 

Het zijn de plaatsen waar Hoogeveen zich presenteert. Het zijn ook de plaatsen die een 

bezoeker van Hoogeveen een eerste indruk van de gemeente geven. Het gaat op dergelijke 

locaties niet per definitie om duur of luxueus ingerichte locaties, maar veel meer om een 

goed hoogwaardig ingerichte en goed onderhouden locaties. Voor de entrees van de 

gemeente is het daarnaast van belang dat er een zekere herkenbaarheid is, die mede 

bijdraagt aan de identiteit van Hoogeveen. Belangrijke accenten zijn: 

 Het stadscentrum, in het bijzonder de Hoofdstraat en het Kruis. 

 Alle entrees van de gemeente, waarbij niet alleen de komgrenzen aan de orde zijn, maar 

ook locaties als het stationsgebied, de begraafplaatsen, de diverse winkelcentra en de 

sportveldcomplexen. 

 Iedere dorpskern krijgt een plek met een eigen accent (parel); dit accent wordt te zijner 

tijd in overleg met bewoners nader uitgewerkt. 

 

2.6 VAN GROENSTRUCTUURVISIE NAAR GROENSTRUCTUURPLAN  

2.6.1 HET GROENSTRUCTUURPLAN 

Voor de realisatie van de groenstructuurvisie worden, evenals bij de vorige structuurvisie, 

geen gelden in de begroting opgenomen. Ten behoeve van de realisatie is naast de visie een 

groenstructuurplan gemaakt. In het groenstructuurplan zijn, naast alle geplande en in 

uitvoering zijnde projecten, ook de delen van de gemeente opgenomen uit de categorie 

‘overige gebieden’. Voor deze categorie bestaat geen financiële dekking. Bovendien is er 

voor de korte en middellange op dit moment geen zicht op een financiële dekking uit 

eventuele projecten. 
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De realisatie van de groenstructuur komt langs verschillende lijnen tot stand en is ook zo 

vertaald in het groenstructuurplan. Grofweg komt het op de volgende onderdelen neer: 

Vanuit onderhoud en beheer. 
Een goed onderhoud en beheer van de groenelementen draagt bij aan een vitaal 

groenbestand en onderhoudt en versterkt de groenstructuur. Van groot belang daarbij is het 

bomenbestand, als belangrijkste drager van de structuur. Een extra focus op de 

hoofdstructuur is in deze essentieel. 

Vanuit uitbreidingsplannen (projectmatig) 
In de uitbreidingsplannen worden nieuwe groene structuren ontwikkeld, die zoveel 

mogelijk aansluiting zoeken bij de bestaande structuren. De realisatie van dit nieuwe groen 

wordt gefinancierd uit de exploitatie van het project. 

Vanuit reconstructie, herstructurering, revitalisering (projectmatig) 
Hoogeveen is een gemeente die continu in beweging en verandering is. Dit heeft tot gevolg 

dat op tal van plaatsen reconstructie, herstructurering of revitalisering plaatsvindt. Bij ieder 

project in dit kader is de groenstructuurvisie het leidende groene kader. Realisatie en 

versterking van, en aanvulling op, de visie worden gerealiseerd vanuit de projecten. 

Overige gebieden 
In het grootste gedeelte van de gemeente zijn de woon-, werk- en leefgebieden stabiel en is 

er geen directe aanleiding voor intensieve wijzigingen van de omgeving. Er zijn vooralsnog 

geen concrete uitbreidings-, of inbreidingsplannen, geen reconstructie-, herstructurerings-, 

of revitaliseringsplannen klaar of in voorbereiding. Dat betekent tegelijk dat er geen aan 

projecten gerelateerde financiering is om, daar waar dat nodig is, de groenstructuurvisie uit 

te voeren. Wel blijft het zo dat in deze gebieden op verschillende delen werkzaamheden 

moeten worden uitgevoerd om de visie ook daadwerkelijk gestalte te geven.  
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2.6.2 FINANCIERING REALISATIE GROENSTRUCTUURVISIE  

(uitvoering groenstructuurplan) 

Voor de realisering van de groenstructuurvisie worden geen bedragen voor de jaarlijkse 

begroting opgevoerd. De realisatie van de visie, concreet gemaakt in het 

groenstructuurplan, komt in de eerste plaats tot stand bij uitvoering van projecten. De visie 

is leidraad bij de vormgeving van het project. Bij de uitwerking van ieder project wordt, 

daar waar de visie nog niet gerealiseerd is, vormgegeven aan de uitwerking van de visie. 

Een relatief klein gedeelte komt tot stand vanuit onderhouds- en beheersgelden. 

 

De nieuwe Wro biedt mogelijkheden om een gedeelte van de kosten te verhalen op 

particuliere ontwikkelaars, mits de visie wordt vastgesteld onder de nieuwe Wro. Omdat de 

groenstructuurvisie een visie is die, gezien vanuit het openbare groen, de fysieke 

structuurvisie ondersteunt is gekozen voor een andere oplossing. De fysieke structuurvisie 

wordt momenteel geactualiseerd en wordt te zijner tijd vastgesteld onder de nieuwe Wro. 

De structuurvisie wordt voorzien van een uitvoeringsprogramma. Dit 

uitvoeringsprogramma, waarin ook alle groenprojecten zijn opgenomen, bevat een planning 

en een financieel hoofdstuk dat inzicht geeft in de realisatiekosten. Daarnaast wordt een 

fonds “bovenwijks” in het leven geroepen. Het fonds wordt ingesteld om een gedeelte van 

de realisatiekosten te kunnen verhalen op de diverse locatie-ontwikkelingen. 

 

2.6.3 DE AGENDA VOOR DE KOMENDE 20 JAREN 

In het groenstructuurplan zijn diverse projecten opgenomen ter realisatie van de visie. Een 

groot aantal onderdelen loopt mee in de realisatie van de verschillende uitvoeringsprojecten 

in Hoogeveen. Daarnaast zijn er, verspreid door de gemeente, onderdelen die niet in het 

kader van een project worden opgepakt. Daarmee zijn de onderdelen niet minder 

belangrijk. Voor de onderdelen die buiten de projecten vallen, de categorie ‘overige 

gebieden’, bestaat een zekere onderlinge prioriteit. Belangrijke thema’s op de agenda voor 

de komende 20 jaren zijn de: 

Entrees van de gemeente 
Vooralsnog wordt in de eerste plaats aansluiting gezocht bij de structuurvisie “Hoogeveen 

Ruim Gezien” en de actuele problematiek. Vanuit de visie “Hoogeveen Ruim Gezien” wordt 

grote nadruk gelegd op de entrees van de gemeente. Voorzover deze entrees niet 

meegenomen worden met de lopende projecten wordt aan dit thema een belangrijke 

prioriteit toegekend. 

Parken Steenbergerweide en Zuiderpark 
In de groenstructuurvisie worden de parken als bijzondere aandachtsgebieden benoemd. 

Het Bentinckspark wordt op dit moment als op zichzelf staand project getransformeerd tot 

een modern sportpark. De parken in het centrum worden heringericht in samenhang met de 

herontwikkeling van het stadscentrum. De parken Steenbergerweide en Zuiderpark zijn 

sterk toe aan renovatie. In deze parken is in 2009 een begin gemaakt met een aantal 

technische onderhoudsmaatregelen in het kader van achterstallig onderhoud. Hierop 

aansluitend wordt nagedacht over het revitaliseren van beide parken. 
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Parels in de dorpen 
In de derde plaats zijn de ‘parels’ in de dorpen van belang. Voor nagenoeg alle dorpen zijn 

uitbreidingsplannen voor woningbouw in voorbereiding. Aansluiten op deze 

uitbreidingsplannen ligt voor de hand. 

 

Op de agenda staat ook het stadscentrum. Het stadscentrum heeft een bijzondere en 

belangrijke positie in de gemeente. Kenmerkende voorwaarden voor het centrum zijn, naast 

schoon, heel en veilig, dynamiek, ambitie en kwaliteit. Kortom een aantrekkelijk centrum 

met en veelzijdig en hoogwaardig verblijfsklimaat. Aansluiten op deze uitbreidingsplannen 

en samenwerking met de Smederijen hierbij ligt voor de hand. 

 

2.7 KAART GROENSTRUCTUURVISIE HOOGVEEN 

 

In bijlage 2 is een groot formaat van de visiekaart van de stad Hoogeveen en de tien kernen 

opgenomen. 
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HOOFDSTUK 3 De bouwstenen 

3.1 BOUWSTENEN ALGEMEEN 

Landschap & Cultuurhistorie 
Ontginnen en ontwikkelen zijn de werkwoorden die al eeuwenlang verbonden zijn met het 

landschap van Hoogeveen. Het heeft het leven van vele generaties beïnvloed en de 

generaties hebben het landschap voorzien van nieuwe beelden onder andere wegen, 

dorpen, boerderijen en bomen.  

 

Op de overgang van zand- en veengronden heeft Hoogeveen zijn oorsprong. Op diverse 

plekken is de historie zichtbaar en sfeerbepalend. Dit geldt voor een groot deel voor de 

dorpen. De onderverdeling in zand-, kanaal- en velddorpen zegt al veel over de oorsprong. 

De zanddorpen zijn de oudste in het gebied gekenmerkt door de kleinschaligheid. Het 

kanalenlandschap is streng en lang. Het veldenlandschap is wijds en open met een 

halfbesloten landschap van bossen en wijken. 

 

Het kruis van (water)wegen in het centrum van Hoogeveen, de woongebieden langs het 

kanaal, de oude eikenlanen als de lange lijnen in het landschap en in de stad, en de 

vergezichten zijn beeldbepalend. Het landschap en de cultuurhistorische elementen bieden 

Hoogeveen de verbinding met het buitengebied. 

 

Hoogeveen en het omringende landschap zijn de afgelopen 50 jaar ook van toenemende 

betekenis op landelijk niveau namelijk het rijkswegennet en de ecologische hoofdstructuur.  

In beide structuren is het landschap mede richtinggevend en bepalend voor de economische 

en ecologische potenties. Nieuwe bedrijventerreinen en versterking van natuurontwikkeling 

zijn het resultaat of zijn gepland voor de toekomst. In de structuurvisie Hoogeveen Ruim 

Gezien uit 2004 is de toekomstige richting beschreven. Het doel is werken aan een leefbare 

en duurzame gemeente.  

 

Kwaliteit en kwantiteit 
Groentekorten komen, met uitzondering van enkele buurten in het centrum van Hoogeveen, 

over het grotere geheel genomen in Hoogeveen niet voor. Per inwoner is er circa 45m² groen 

beschikbaar. Daarbij zijn de oppervlakten van de sportparken, de begraafplaats en het groen 

op de bedrijventerreinen buiten beschouwing gelaten. 

Het rijk geeft in de Nota Ruimte als richtgetal per woning een oppervlak aan van 75m² 

(omgerekend circa 32,7m² per inwoner) openbaar groen, binnen een straal van 500 meter. 

Gemiddeld aantal bewoners per woning is landelijk 2,3 (2007) evenals voor de kom 

Hoogeveen 2,3 (2008). 
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Hoogeveen lijkt voor de oppervlakkige beschouwer vrij stenig en weinig groen ingericht. 

Dit is vooral te wijten aan de stedenbouwkundige opzet in het verleden. Veel groen bevindt 

zich langs randen, vaak verscholen achter de verschillende buurten en wijken. 

Er is gebrek aan kwalitatief groen dat voor alle bewoners aantrekkelijk is. Er is te veel van 

hetzelfde. Er is in de eerste plaats relatief weinig onderscheid tussen de verschillende 

gebieden. Het groen is soms te weinig specifiek ingericht, in relatie tot de omgeving en de 

eisen die de omgeving stelt. Veel hoogwaardig (luxe) groen, zoals rozenperken, 

vasteplantenborders of bloemenperken zijn de afgelopen decennia, als gevolg van 

bezuinigingen en het afschaffen van chemische onkruidbestrijding, verdwenen. Daarnaast 

wordt een deel van het groen ervaren als laag kwalitatief. Dit wordt vooral veroorzaakt 

door ouderdom en onderhoudsniveau van heesterbeplantingen en soortenkeuze. 

 

Bepalend bij de keuze van een vestiging van een bedrijf of bij de koop van een woning is een 

aantrekkelijke gemeente met een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en met 

name met een groene aankleding (bomen, tuinen en parken).  

De aanwezigheid van bomen en een park in een wijk wordt als een belangrijk onderdeel 

gezien van de woonomgeving. Aantrekkelijke, goed bereikbare recreatie- en natuurgebieden 

rond de stad tellen mee bij de keuze van een vestigingsplaats. 

 

De veelsoortigheid van het vrijetijdsaanbod inclusief (natuurlijk) groen in de regio, het rijke 

palet dat het groen samen met het water en de gebouwen vormt, zijn kwaliteiten waarmee 

de gemeente zich onderscheidt. 

 

Het is belangrijk te kijken naar wat de maatschappelijke wensen zijn van de verschillende 

bewoners en deze te willen realiseren in de bestaande groenstructuur. Er is volop 

buitenruimte beschikbaar waar nieuwe wensen het groen een nieuwe identiteit geven. Dit 

versterkt het imago van Hoogeveen als Prachtstad met Stoere Dorpen. 
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3.2 RUIMTELIJKE BOUWSTENEN 

Zoeken naar het centrum 
In Hoogeveen is het centrum slecht herkenbaar. De structuurvisie doet al vergaande 

voorstellen om de oriëntatie te verbeteren. In de ontwikkelingsvisie stadscentrum is dit 

inmiddels concreter uitgewerkt. Om de oriëntatie op het centrum terug te brengen is ruimte 

nodig, ruimte om waterstructuren te herstellen (Alteveer – Hoofdstraat – Willemskade), 

ruimte om boomstructuren te herstellen (van Limburg Stirumstraat) of boomstructuren aan 

te leggen (verbinding naar het stationsgebied) en de mogelijkheid om plekken een eigen 

identiteit te geven (het Kruis). 

 

 
 

 

Gebruiken van de hoofdverkeersstructuur 
De groene hoofdstructuur wordt veel beter zichtbaar en inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt 

grotendeels aangesloten bij de belangrijke ontsluitingswegen uit het mobiliteitsplan. Binnen 

de groene structuur wordt meer nadruk gelegd op de binnenring aangezien dit een sterke 

ruimtelijke drager van Hoogeveen is. Voorgesteld wordt om met een eenduidig profiel voor 

de hoofdstructuur te werken. De inspiratie hiervoor is te vinden in het buitengebied, te 

weten: brede eikenlanen met bloemrijke, extensieve bermen (inzaaien en 

verschralingbeheer). Hiervoor zal ook het nodige aan bosplantsoen gekapt worden. 

Daarmee ontstaat een beter overzicht en een beter zicht op de kwaliteit van de ruimtelijke 

structuren. Het eenduidige profiel zorgt voor een versterking van de natuurbeleving en in 

beperkte mate voor versterking van de ecologische waarde (route voor vleermuizen, 

corridor voor vlinders en kleine zoogdieren)  

De entrees van de stad vormen de eerste indruk van de stad. De beelden van de entrees zijn 

verschillend en manifesteren zich als panorama, smalle doorgang of rotonde. 

Per plek wordt ingezet op het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde. 

Centrum Hoogeveen 
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Zien van het water  
Water is sterk verweven met de ontstaansgeschiedenis van Hoogeveen. Om deze 

ontstaansgeschiedenis weer meer betekenis te geven wordt de zichtbaarheid van het water 

vergroot. Soms betekent dit waterpartijen vergroten, soms is het nodig om (in overleg met 

het waterschap) het beheer aan te passen (frequentie van het rietkappen aanpassen). Ook de 

belevingsmogelijkheden voor water kunnen versterkt worden door bijvoorbeeld het 

opwaarderen van recreatieve routes en het groen langs de Hoogeveensche vaart. In de 

structuurvisie worden eveneens richtinggevende uitspraken gedaan over het vergroten van 

de zichtbaarheid van het water op het kruis en het doortrekken van de Industriehaven. Het 

vergroten van het wateroppervlak levert een positieve bijdrage aan de waterberging in het 

gebied en biedt mogelijkheden om de natuurwaarden te versterken.  

 

 
 

Groene hoofdstructuur door monumentale bomenlaan 

Vergroten van de zichtbaarheid van het water 
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Denken over eeuwigheid 
Een begraafplaats neemt altijd een bijzondere plek in een gemeenschap. Enerzijds is deze 

plek confronterend, anderzijds een oase van rust voor meditatie. De natuurbeleving, met 

name de vogelrijkdom is een kwaliteit van toegevoegde waarde.  

 

 

 

Beleven van parken 
De parken hebben in potentie veel mogelijkheden, die veel beter benut kunnen worden. Er 

is in de eerste plaats te veel van hetzelfde. De parken onderscheiden zich onderling 

onvoldoende. Enkele middelen worden hiervoor ingezet, te weten: 

Monumentaal groen op de begraafplaats 

 De zichtbaarheid van de parken in de wijken wordt versterkt, zodat ze beter 

herkenbaar worden. Entrees worden uitnodigend en opener gemaakt. De sociale 

veiligheid wordt daarmee bevorderd. 

 Om de parken onderling meer onderscheidend te maken worden aan de parken 

thema’s toegevoegd. Het Bentinckspark/de Groene Driehoek heeft al een thema, 

namelijk sport, spel en onderwijs. In overleg met de bewoners in de omgeving kan voor 

de overige parken per park een thema bepaald worden. Gedacht kan worden aan: 

o Park Steenbergerweide – natuur, educatie en recreatie 

o Zuiderpark – recreatie gerelateerd aan water 

o Parken rond het centrum – cultureel accent (kunst en verblijven) 
 De gebruikswaarde van de parken wordt vergroot. Aansluitend op het gekozen thema 

worden voorzieningen toegevoegd of opgewaardeerd. Het aanwezige groen wordt, 
waar nodig, aangepast of bijgesteld, ten dienste van het gekozen thema. De ecologische 
potentie van de parken wordt verder benut. Inrichting en beheer worden integraal 
afgestemd op de aanwezige en potentiële natuur. Daar waar ecologische potenties laag 
zijn, wordt gekozen voor natuurbeleving zonder ecologische meerwaarden. 
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Genieten van wonen en werken 
De belangrijkste functies van een stad zijn het wonen en het werken. Genieten van wonen 

en prettig werken zijn dan ook erg belangrijk en groen is hier een dragende factor in. Bij de 

inrichting van het groen in de woongebieden en bedrijventerreinen wordt uitgegaan van de 

sterke punten in Hoogeveen, de beheerefficiënte inrichting. Dus grote groenvakken en 

bomen op plekken waar ze de potentie hebben om uit te groeien tot volwassen exemplaren. 

Een toevoeging op de beheerefficiënte inrichting is het aanbrengen van groene blikvangers 

(sierheesters, vaste planten, eenjarige, etc.) op speciale plekken. Hierbij wordt gedacht aan: 

stadscentrum, entrees van wijken, winkelcentra, scholen en sportaccommodaties. 

 

 

Een park met sfeer en karakter 

Ruimte voor groen in de woonomgeving 
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Handhaven en versterken zelfstandige dorpen  
De dorpen hebben hun eigen identiteit en staan visueel en praktisch redelijk los van de 

plaats Hoogeveen. Dit is onder andere te zien in de verkeerskundige verbindingen met 

Hoogeveen, deze zijn nog relatief beperkt.  

De identiteit van de dorpen is te verdelen in de thema’s: zanddorpen, kanaaldorpen en 

velddorpen. De dorpen hebben vaak ruimtelijke kwaliteit die tot uitdrukking komt in: grote 

lanen, de kanalen en veel zicht op en relatie met het buitengebied. De problematiek in de 

dorpen is beperkt. Op enkele onderdelen wordt de ruimte versterkt, voornamelijk door 

boomstructuren aan te vullen en entrees beter zichtbaar te maken. Dit draagt bij aan de 

karakteristiek van het betreffende dorp. Per dorp wordt, in overleg met de dorpsbewoners, 

een ‘parel’ gecreëerd. Deze parel vormt een bijzondere plek in het dorp (bijvoorbeeld een 

centrale ontmoetingsplek, herdenkingsplek). 

 

 

 

Gebruiken langzaamverkeerroutes  
Hoogeveen kent vooral in het westelijk deel (de Weide) al een sterke structuur van 

langzaamverkeerroutes in het groen. De bereikbaarheid van het buitengebied, het centrum 

en voorzieningen kan versterkt worden door het uitbreiden van langzaamverkeerroutes.  

Oriëntatie en sociale veiligheid zijn belangrijke inrichtingsaspecten voor het groen langs 

deze routes.  

 

Een groene ruimte centraal in het dorp 
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Behouden van cultuurhistorische elementen 
De cultuurhistorische elementen tonen de kwaliteiten uit het recente verleden. Oude 

kanalen, monumentale lanen en wegen vanuit het buitengebied richting het centrum. 

Ze vormen een vanzelfsprekend onderdeel van de beleving en het gebruik van de stad en de 

dorpen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen en beheer staat behoud centraal. 

 

 

Groen langs langzaamverkeerroutes  

Cultuurhistorische elementen geïntegreerd in de woonomgeving 
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Realiseren van nieuwe natuur in de randen 
In de structuurvisie 2004 zijn twee locaties benoemd voor de ontwikkeling van nieuwe 

natuur in de stadsrand. Het gaat om de projecten “De Groene Ketting” en “De Blauwe 

Slinger”.  

De Groene Ketting vormt de afronding van de stad Hoogveen aan de oostzijde. De zone 

wordt ingezet voor landschapsontwikkeling met ruimte voor waterberging en toekomstige 

nieuwe functies. In de context van een leefbare duurzame stad kan gedacht worden aan de 

ontwikkeling en productie van energie en voedsel uit de natuur. Een duurzame toepassing 

die Hoogeveen kan positioneren.  

De Blauwe Slinger aan de noordwest zijde van Hoogeveen geeft ruimte voor 

landschapsontwikkeling met ruimte voor waterberging, natuurontwikkeling, recreatie en 

toekomstige functies langs het Oude Diep. Op basis van oorspronkelijke hoogteverschillen 

en nieuw te maken reliëf kan een ensemble ontstaan van diverse biotopen. Het ontstaan van 

een nieuw hoofdstuk in het bestaande landschap is een voorbeeld hoe Hoogeveners al 

eeuwen omgaan met de locatie en de omgeving. Beide projecten vormen een bijdrage aan de 

nieuwe cultuurhistorie van Hoogeveen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De Blauwe Slinger geeft ruimte voor waterberging en 

natuurontwikkeling langs het Oude Diep 
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HOOFDSTUK 4 Relevant beleid 

Van het beleid dat een relatie heeft met de groenstructuurvisie, zijn de drie belangrijkste 

beleidsdocumenten: de fysieke structuurvisie, de economische structuurvisie en de 

mobiliteitsvisie.  Hieronder volgt een korte impressie van deze visies. 

 

4.1 STRUCTUURVISIE 

In december 2004 is de fysieke Structuurvisie 2015-2030 ‘Hoogeveen Ruim Gezien’ 

vastgesteld. Deze fysieke structuurvisie spreekt zich uit over de ruimtelijke ontwikkelingen 

van de gehele gemeente en beschrijft de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten voor 

het buitengebied, de dorpen en de stad.  

 

 
 

 

De fysieke structuurvisie geeft een aantal punten aan die van belang zijn als basis en 

vertrekpunt voor de groenstructuurvisie: 

Structuurvisie 

 Kwaliteit is het uitgangspunt bij het ontwikkelen van toekomstplannen. Kwaliteit staat 

voor plannen die werken voor nu en de toekomst, voor het fysieke landschap en de 

gemeenschap.  
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 Infrastructuur is een belangrijke structuurdrager van Hoogeveen en de auto is een 

belangrijk vervoersmiddel. Het gebruik hiervan neemt in de toekomst alleen maar toe. 

Een stevige verkeersstructuur met goede oriëntatie verdient daarom aandacht.  

 De geometrische opbouw van Hoogeveen heeft tot gevolg dat het centrum niet goed 

bereikbaar en zichtbaar is. Concentreren op de ontwikkeling van het centrum en het 

intensiveren van ‘verloren’ plekken door inbreiding komen hieruit voort.  

 Het stadscentrum van Hoogeveen moet  volgens de structuurvisie veel groener 

worden: “Laat duizend bomen groeien”.  

 Ook de stadsranden krijgen een impuls. Ideeën voor de Groene Ketting aan de oostkant 

als afronding van de bebouwde kom en als buffer naar het buitengebied, en de Blauwe 

Slinger rond het Oude Diep aan de noordzijde van de stad hebben invloed op de 

toekomstige groenstructuur.  

 Voorgesteld wordt om de landschappelijke en historische karakteristiek van de dorpen 

te behouden en te versterken. De dorpen mogen de komende jaren uitbreiden. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen zanddorpen, kanaaldorpen en velddorpen. Deze 

karakteristieken dienen als basis gebruikt te worden bij de verdere ontwikkeling van de 

dorpen.  

 

4.2 ECONOMISCHE STRUCTUURVISIE 

In deze visie zijn twee componenten van belang van voor de groenstructuurvisie. Het gaat 

hierbij om: 

 Kwaliteit van wonen, waarbij rust en ruimte kernwoorden zijn. Dit betekent dat 

kwaliteit van het groen in alle facetten een belangrijke rol speelt. 

 Vestigingsklimaat voor bedrijven, waarbij voorzieningen, bereikbaarheid en rust en 

ruimte kernwoorden zijn.  

 

4.3 MOBILITEITSVISIE 2020: 

De keuze in de structuurvisie is dat Hoogeveen de komende jaren gaat inbreiden. Dit 

samengevoegd met de autonome landelijke toename van verkeer en hiermee ook het 

parkeren betekent dat Hoogeveen moet ingrijpen om bereikbaar te blijven. Daarnaast moet 

aandacht blijven voor verkeersveiligheid en leefbaarheid.  

 

 

buitenring 

binnenring 

aansluitende/  
verbindende wegen 

centrumruit 

Mobiliteitsvisie 
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De belangrijkste ruimtelijke maatregelen zijn: 

 Definiëren en eenduidig inrichten van de hoofdwegenstructuur.  

 Binnen de bebouwde kom wordt gekozen voor een sterke scheiding tussen hoofdwegen 

(50 km/uur en gericht op doorstroming) en overige wegen (30 km-zones).  

 Buiten de bebouwde kom is gekozen voor hoofdroutes tussen de dorpen onderling en 

tussen de dorpen en de kern Hoogeveen waarbij fietsverkeer zoveel mogelijk 

gescheiden wordt van de hoofdroutes. 

 Het bevorderen van het fietsgebruik, door het realiseren van ontbrekende schakels in 

het fietsnetwerk en het verbeteren van het comfort en de kwaliteit van 

fietsvoorzieningen zoals een betere doorstroming voor fietsers. 

 

De hoofdwegenstructuur wordt gevormd door het drieringenstelsel (al vastgelegd in het 

Verkeersplan 1991). De drieringen zijn: Buitenring, Binnenring en Centrumruit als 

toevoeging op de drieringen wordt deze hoofdwegenstructuur aangevuld met een aantal 

radialen, oftewel wegen die de drie ringen met elkaar verbinden (zie bijgevoegde kaart). 

 

4.4 BOR-BESLUIT 

De gemeente Hoogeveen heeft eind 2007 het actuele kader voor Beheer Openbare Ruimte 

(BOR) vastgesteld. Dit kader gaat over het beheer van groen, speeltoestellen, verhardingen 

en meubilair in de openbare ruimte. BOR draagt zorg voor een openbare ruimte die schoon, 

heel en veilig is. Gekozen is om het beheer van alle onderdelen op het basis-niveau uit te 

voeren.  Er wordt dus geen onderscheid in beheer tussen de verschillende functionele 

gebieden gemaakt.  

Binnen het BOR-kader wordt jaarlijks een schouw uitgevoerd van de kwaliteit van de 

openbare ruimte. De resultaten van de schouw van de afgelopen jaren laten zien dat aan de 

ambitie (basis-niveau) wordt voldaan. Er is wel een dalende trend te zien.  
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HOOFDSTUK 5 Kijkend naar 
Hoogeveen 2009 

 

5.1 INLEIDING5.1 INLEIDING 

De analyse van Hoogeveen valt uiteen in sterke en zwakke punten. Hierbij is gekeken naar 

ruimtelijke samenhang, identiteit en gebruik. Van de sterke en zwakke punten worden een 

aantal (ruimtelijke) onderdelen beschreven, aangevuld met een foto en/of een kaartje van 

het onderdeel. 

 

5.2 STERKE PUNTEN  

Afgeronde woonwijken  
Veel woonwijken in Hoogeveen zijn afgeronde ruimtelijke eenheden. Dit is vaak positief 

voor het woongenot en de identificatie van de bewoners met hun eigen woonomgeving. 

Identificatie met de woonomgeving vergroot de sociale veiligheid, de leefbaarheid, de 

sociale cohesie en de betrokkenheid. Enkele wijken waarop dit van toepassing is, zijn: 

Krakeel, Wolfbos, Schoonvelde, Schutlanden, Kinholt, Trasselt, Venesluis, Kattouw en 

Erflanden.  

 Groen speelpleintje in de wijk 
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Groene parken   
Parken zijn grote groene eenheden en liggen goed verdeeld over Hoogeveen. Het gaat 

hierbij om de volgende parken: Zuiderpark, Bentinckspark, de Groene Driehoek, Park 

Steenbergerweide, Burgemeester Tjalmapark en Park Dwingeland. Met de parken bezit 

Hoogeveen een sterke ruimtelijke kwaliteit.  

 

 

 

Begraafplaatsen 
In Hoogeveen ligt een grote begraafplaats aan weerszijde van de Zuiderweg. Ieder dorp 

heeft of krijgt, voor zover mogelijk, zijn eigen begraafplaats. Deze plek is een groene oase 

met een parkachtige uitstraling. Met name de aantallen en de grootte van de bomen leveren 

veel kwaliteit op. Momenteel wordt aan de rand van Fluitenberg een nieuwe begraafplaats 

ontwikkeld.  

Overdadig groen in het park 

Monumentale bomen op de begraafplaats 
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Ruime profielen 
Op en langs veel hoofdontsluitingswegen zijn ruime profielen aanwezig. Dit is een sterk 

ruimtelijk netwerk dat borg staat voor een goede oriëntatie en recht doet aan alle 

beschikbare functies. Het water van de Hoogeveensche vaart en de Industriehaven zijn 

eveneens sterke profielen met veel beschikbare ruimte. Dit water heeft tevens een 

belangrijke cultuurhistorische waarde, het is verbonden aan de ontstaansgeschiedenis van 

Hoogeveen. Sterke voorbeelden hiervan zijn de Mr. Cramerweg, Zuidwoldigerweg en de 

Kanaalweg.  

 

 

Stoere dorpen 
De kleine kernen hebben 3 verschillende gebiedstyperingen, te weten: zanddorpen, 

kanaaldorpen en velddorpen. De overeenkomst tussen de dorpen is dat alle dorpen relatief 

onaangetast zijn. Er is overal sprake van goede, rustieke eikenlanen die de dorpen identiteit 

en kracht geven en er veelal voor zorgen dat de entrees van de dorpen vriendelijk ogen. Bij 

de kanaaldorpen en in iets mindere mate bij de velddorpen zorgen de ontginningsassen 

voor een mooie beleving van de geschiedenis van het gebied.  

 

Ruime groene bermen 

Herkenbaar punt in het dorp 
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Cultuurhistorische elementen 
In de woonwijken zijn op verschillende plekken oude groenstructuren te vinden die goed 

zijn ingepast in de nieuwe woonwijken. Dit zorgt ervoor dat in de woonwijken ook 

verschillen in leeftijd van bomen aanwezig zijn. Daarnaast hebben deze groenstructuren 

(vooral eikenlanen) een ecologische betekenis. Enkele van deze structuren zijn: 

Bentinckslaan, Nadirlaan, Pesserdijk, Wolfsbosstraat en de Krakeelse Dijk. 

 

 

 

Nieuwe wijken 
In de nieuwe wijken Erflanden en Schutlanden-Oost is gewerkt met sterke zichtlijnen en 

grote vlakken. Dit geeft een evenwichtig beeld en is een voorbeeldproject voor 

herinrichtingen en andere uitbreidingen. De combinatie van het groen en het blauw is het 

beeldmerk van de woonomgeving. 

 

 

Oude groenstructuur opgenomen in de woonwijk 

Duidelijke groenstructuur in de nieuwe wijk 
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Beheerefficiëntie 
Veel groen in Hoogeveen is beheerefficiënt ingericht. In de woonstraten is relatief weinig 

groen, dit wordt gecompenseerd door grote stroken bosplantsoen en gras tussen de 

woonstraten. De grote schaal van de elementen zorgt wel voor een stevige groenstructuur. 

Het veelal ontbreken van kleinschalige sierheestervakken en de aanwezigheid van 

grootschalige groenelementen dragen bij aan een efficiënt beheer. Er is veel aandacht voor 

beheerbewust ontwerp en ontwerpbewust beheer. Bomen staan vaak in bredere grasstroken 

waardoor ze uit (kunnen) groeien naar een volwaardige maat en een hogere 

levensverwachting hebben.  

 

Natuurbeleving in de stad 
Hoogeveen wordt omgeven door veel ruimte en natuur. Door de aanwezigheid van veel 

ruimte en natuur rondom Hoogeveen, en als gevolg van omringende infrastructuur zoals 

snelwegen, kanaal en spoorlijn, is niet zwaar ingezet op ecologie in de stad. Er zijn naast de 

enkele parken enkele grotere natuurlijke locaties: Kinholtsbosje en het bos achter de 

gevangenis, verder zijn in de wijken veel robuuste grote groenvakken en grote parken. De 

ecologische waarde van deze grote eenheden is beperkt. Gecombineerd met de 

beheerefficiënte inrichting en deels natuurvriendelijk beheer zorgen deze grote eenheden 

wel voor een sterk natuurlijke uitstraling.  

Grote groeneenheden 

Natuur en recreatie 
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5.3 ZWAKKE PUNTEN 

Oriëntatie  
De oriëntatie in Hoogeveen is op onderdelen gebrekkig, te weten:  

 Een nadeel van de stedenbouwkundige opzet is dat langs de hoofdontsluiting veel 

achterzijden van woningen liggen, waardoor de hoofdontsluitingen en recreatieve 

ontsluitingen als anoniem worden ervaren. Bij dezen naar binnen gerichte oriëntatie 

zijn  weinig herkenbare entrees van de wijken. Tevens is de onderlinge samenhang van 

de hoofdontsluiting maar zeer beperkt aanwezig. 

 beperkte herkenbaarheid van de hoofdwegen door ontbreken van eenduidige inrichting 

en boomstructuur. Voorbeelden hiervan zijn: Alteveerstraat, Schutstraat en het Haagje. 

 de stedenbouwkundige (verkeerskundige) opbouw van Hoogeveen zorgt ervoor dat de 

ontsluitingswegen in ruitvormige patronen rond het ‘Kruis’ liggen, zodat “het hart” 

van de stad niet vanzelfsprekend bereikbaar is. 

 de herkenbaarheid van de hoofdontsluitingswegen is ten opzicht van de 

wijkontsluitingswegen beperkt. 

 een aantal entrees van de stad hebben een gebrek aan herkenbaarheid en uitstraling. 

Deels te wijten aan de stedenbouwkundige opzet, deels door het ontbreken of 

verkeerde inrichting van het groen. 

 Hoogeveen kent veel grote groenvakken. Met name grote vakken bosplantsoen 

ontnemen vaak het zicht en daarmee de oriëntatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebrek aan herkenbaarheid en uitstraling entree van de stad 2008 

 

Nieuwe inrichting entree van de stad 2008 
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Oriëntatie parken  
De aanwezige parken liggen strategisch goed verspreid over de gemeente Hoogeveen maar 

kennen, in meer of mindere mate een aantal gebreken, zoals: in zichzelf gekeerde oriëntatie 

(slecht zichtbaar en verborgen ingangen), gebrek aan zichtlijnen en een lage functionaliteit. 

De parken liggen vaak aan de achterzijden van de woningen en zijn hierdoor voor een deel 

anoniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit boomstructuur 
Op een behoorlijk aantal plekken wordt de boomstructuur onderbroken of gewijzigd. 

Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te geven, te weten: 

Aanpassing ingang park Steenbergerweide 2009 Parken hebben gebrek aan zichtlijnen en een lage functionaliteit 2008 

 Er vindt niet altijd aanvulling (inboet) plaats als bomen uitvallen. 

 Er vindt aanvulling plaats met andere soorten of ondersoorten. Deels is dit een bewuste 

keuze om naar een andere soort in de betreffende laan te gaan waarbij gekozen is voor 

een pragmatische werkwijze: vervanging als een soort uitvalt en geen grootschalige 

ingrepen. Deze keuze doet afbreuk aan de ruimtelijke samenhang in de boomstructuur.  

 In het verleden is nog al eens gebruik gemaakt van slecht uitgangsmateriaal met 

onvoldoende aandacht voor ondergrondse groeiruimte. 

 Niet alle soorten zijn geschikt voor de plek, bijvoorbeeld te kleine bomen op 

hoofdontsluitingswegen (van Limburg Stirumstraat). 

 De boomstructuur is niet overal van goede kwaliteit 2008 Niewe inrichting 2009 
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Kwaliteit en diversiteit 
In meerdere wijken bepalen grote vakken bosplantsoen en brede grasbermen het eentonige 

beeld. Het groen is mede door de beheerefficiëntie (en natuurlijke) inrichting vrij massaal en 

identiteitsloos. 

In de wijk is weinig variatie, er wordt weinig gebruik gemaakt van sierheesters en groene 

accentpunten, hierbij valt te denken aan oriëntatiepunten, bij winkelcentra of 

ontmoetingsplekken in de wijken (sporthallen, buurtcentra, etc.).  

 

 

 

Kwaliteit van beheer  
Beheer van het openbaar groen is een uitwerking op de groenstructuurvisie en heeft zelden 

invloed op de kwaliteit van de groenstructuur. In de praktijk betekent dit dat ook bij een 

sober beheer de groenstructuur in stand blijft. In Hoogeveen is het beheer op onderdelen 

dusdanig sober dat het wel een negatieve impact heeft op de ruimtelijke kwaliteit. Deze 

impact van het beheer op de ruimtelijke kwaliteit is te zien in de volgende onderdelen: 

Grote vakken bosplantsoen en brede grasbermen veroorzaken een eentonig beeld 

 Bomen. In het bomenbestand is sprake van grote snoeiachterstanden. Dit resulteert in 

een lage beeldkwaliteit. De snoeiachterstanden hebben als risico dat bestaande 

boomstructuren in de toekomst uitvallen. Met extra gelden worden achterstanden zo 

veel mogelijk weggewerkt. Echter veel achterstanden zijn onherstelbaar, een behoorlijk 

aantal bomen is dus niet meer te handhaven. Verder is sprake van een veiligheidsrisico 

door het risico op takbreuk. Bij de bomen komt tevens veel aanrijschade voor en schade 

door maaimachines.  

 Ruw gras. Het uitgangspunt is verschralen (afvoer van maaisel) om te komen tot 

bloemrijke bermen. Met name op de hoofdinfrastructuur werkt dit onvoldoende en 

ontstaat verruiging van de vegetatie dat weer veel vervuiling tot gevolg heeft. 
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 Bosplantsoen. In het bosplantsoen zijn snoeiachterstanden waardoor de beplanting 

‘hol’ wordt, deze holle beplanting geeft extra onkruidgroei en het uitmaaien van het 

onkruid gebeurt in een te lage frequentie. Het beeld van het bosplantsoen is sterk 

verruigd. 

 Rietkragen. Rietkragen vallen grotendeels onder het beheer van het waterschap. Deels 

is sprake van voedselrijk water. Dit gekoppeld aan een lage beheerfrequentie levert op 

veel plekken een explosieve groei van riet op dat erg hoog wordt. Op veel plekken is de 

zichtbaarheid van het water minimaal wat afbreuk doet aan de belevingswaarde van 

het water.  

Op plekken is de inrichting exclusief zonder dat het beheer hier intensiever is. Het gaat 

hierbij om zichtlocaties (station/gemeentehuis/kleine kernen/ wijkcentra/ etc.). Het sobere 

beheer doet afbreuk aan de inrichting. In algemene zin moet het beheer afgestemd zijn op 

het ontwerp (ontwerpbewust beheren), maar door de keuze voor één standaardniveau is dit 

niet mogelijk. 

 

Op veel plekken is de zichtbaarheid van het water minimaal 
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2 Groenstructuurkaarten BIJLAGE 
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3 Aanbevelingen 

Vanuit het plan komen diverse aanbevelingen: 

BIJLAGE 

 Opstellen van een bomenbeleidsplan om keuze uit de groenstructuurvisie verder uit te 

werken en hiermee de projecten uit het groenstructuurplan te versterken met informatie 

over vervangingen en een kader te creëren om uiteindelijk de soortkeuze helder te 

maken. 

 Het beheerbewust ontwerpen en ontwerpbewust beheren is al in ontwikkeling. 

Geadviseerd wordt om stevig te blijven investeren in deze manier van werken. 

 Geadviseerd wordt om binnen de bestaande budgetten de prioriteit bij het boombeheer 

te leggen, anders neemt de ingezette kapitaalvernietiging nog grotere vormen aan. 
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