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1. Inleiding 
 

De gemeente Hoogeveen heeft in 2008 het Integraal Accommodatiebeleid (hierna IAB) opgesteld met 

daarin opgenomen de beleidsterreinen onderwijs, sport en buurt-wijk-, en dorpshuizen. Op basis van 

het IAB zijn voor de genoemde beleidsterreinen in 2009 Integrale Huisvestingsplannen opgesteld. Met 

deze plannen is het mogelijk om per wijk/dorp een integrale afweging te maken over zowel het 

onderhoud als investeringen. De basis van het IAB is gevormd en voor een verdergaande integrale 

afweging is het noodzakelijk om meerdere beleidsterreinen toe te voegen aan het IAB.  

 

Binnen het IAB is voor sport gestart met een huisvestingsplan voor binnensportaccommodaties. 

Binnensport is een vereiste binnen het onderwijsprogramma en daarmee de huisvesting van het 

onderwijs. Echter, voor sport betreft het ook de buitensportaccommodaties oftewel de sportvelden. 

Bij de sportvelden zijn ook opstallen aanwezig als kantines, kleedkamers en materiaalruimten. 

Buitensportaccommodaties worden vaak meervoudig gebruikt door sport, onderwijs en incidenteel 

derden. Om een goede afweging te maken over het onderhoud en investeringen ten aanzien van 

buitensportaccommodaties in relatie tot het IAB is de aanwezigheid van het Integraal Huisvestplan 

Buitensportaccommodaties een vereiste. 

 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Hoogeveen is rijk aan sportverenigingen met een grote verscheidenheid aan type 

sporten. De huisvesting voor sport evenals het bewegingsonderwijs vraagt om goed geoutilleerde en 

over de gemeente verspreidde en toegankelijke sportaccommodaties. In relatie tot 

sportaccommodaties wordt sport steeds vaker betrokken in tal van maatschappelijke verbanden, 

denk aan sport als middel bij overgewicht, integratie etc. Maar de aanwezigheid van kwalitatieve en 

goed bereikbare sportvoorzieningen zegt ook iets over het voorzieningenniveau van Hoogeveen. Het 

vergroot de aantrekkingskracht op de stad om in te wonen, werken en onderwijs te volgen. Het nut 

en de noodzaak van goede en voldoende sportaccommodaties wordt hiermee onderschreven.  

 

In lijn met de grote diversiteit tussen de afzonderlijke sporten en afnemersgroepen wordt er een 

grote veelzijdigheid van sportaccommodaties geëist. Om sportaccommodaties te laten voldoen aan 

de hedendaagse eisen van NOC*NSF, het bewegingsonderwijs en de sportende gebruiker dienen 

accommodaties op niveau te worden gebracht en gehouden.  

 

Uitgangspunten in het sportaccommodatiebeleid zijn gericht op het faciliteren in laagdrempelige 

sportvoorzieningen. Dit omdat de gemeente nadrukkelijk inzet op het stimuleren van inwoners tot 

sportbeoefening. Sport draagt bij aan goede gezondheid, integratie van diverse doelgroepen in de 

samenleving en kwalitatieve omgeving om in te wonen, werken, leren en dus leven. Maar de 

huisvesting van voldoende en bovenal kwalitatief goede sportfaciliteiten is duur. Gelet op de geringe 

inkomsten uit verhuur vanwege de lage tarieven en de hoge kosten voor onderhoud en beheer maakt 

het dat de kostendekkendheid van sportaccommodaties zeer laag is. Om accommodaties kwalitatief 

op orde te houden is het noodzakelijk de discussie te starten over het clusteren van 

buitensportaccommodaties. Hierbij dient ook aansluiting gevonden te worden met het eerder 

genoemde IAB. Echter, alvorens deze discussie gevoerd kan worden is het nodig om inzicht te krijgen 

in het huidige aantal en kwaliteit van de buitensportaccommodaties en de huidige en toekomstige 

behoefte. Het integraal huisvestingsplan buitensportaccommodaties geeft deze informatie om het 

accommodatiebeleid voor buitensport te actualiseren.  
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1.2 Leeswijzer 

In deze notitie wordt allereerst in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige buitensportaccommodaties in 

Hoogeveen die in eigendom zijn van de gemeente Hoogeveen. Daarnaast worden de voornaamste 

projecten op het gebied van buitensportaccommodaties in Hoogeveen geschetst.  

 

Vervolgens wordt er in hoofdstuk 3 ingegaan op de huidige capaciteit en behoefte, in hoofdstuk 4 de 

maatschappelijke trends en ontwikkelingen zoals bevolkingsprognoses tot en met 2031 en hoofdstuk 

5 de toekomstige behoefte aan buitensportvoorzieningen.  

 

In hoofdstuk 6 wordt stilgestaan bij de huidige kwaliteit van aanwezige buitensportvoorzieningen. De 

kwaliteit van de huidige buitensportvoorzieningen is mede tot stand gekomen op basis van 

gesprekken met de besturen van deze sportverenigingen.  

 

In hoofdstuk 7 worden de voornaamste conclusies besproken die uit de inventarisatie naar voren zijn 

gekomen. In hoofdstuk 8 wordt afgesloten met de noodzakelijke investeringen voor het integraal 

huisvestingsplan buitensportaccommodaties 2011-2021.   
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2. Aanwezige buitensportaccommodaties  
 

De gemeente Hoogeveen beschikt over tal van buitensportaccommodaties die in dit hoofdstuk 

worden weergegeven en toegelicht. In Hoogeveen zijn ook diverse buitensportaccommodaties 

aanwezig die geen juridisch eigendom zijn van de gemeente. Zo beschikt Hoogeveen bijvoorbeeld 

over zes tennisverenigingen met een gezamenlijk aantal van circa 30 tennisbanen. In dit hoofdstuk 

worden alleen de gemeentelijke accommodaties besproken omdat de gemeente hierover zelf kan 

besluiten over onderhoud, investeringen en clustering. In hoofdstuk 3 bij behoeftebepaling worden 

wel alle buitensporten en accommodaties in Hoogeveen weergegeven.  

 

2.1 Huidige buitensportaccommodaties 

De buitensportaccommodaties in Hoogeveen zijn verspreid verdeeld over de verschillende kernen. De 

grootste concentratie bevindt zich in Hoogeveen op het sportpark Bentinckspark. Naast het 

Bentinckspark bieden het sportpark de Oosthoek in Hollandscheveld en het sportveldencomplex in 

Elim onderdak aan meerdere buitensportverenigingen. Daarnaast bevinden de buitensportcomplexen 

in de gemeente Hoogeveen zich in Noordscheschut, Hollandscheveld (2), Pesse, Tiendeveen, 

Nieuwlande en De Schutladen in de kern van Hoogeveen. In overzicht:  

 

Hoogeveen:  1. Bentinckspark 

2. Schutlanden 

Hollandscheveld:  3. ’t Hoge bos 

4. De Oosthoek 

Elim:   5. Carstensdijk 

Nieuwlande:  6. Oostopgaande 

Noordscheschut:  7. De Meulewieke 

Pesse:   8. De Marke 

   9. Oostering 

Tiendeveen:  10. Molenweg 

 

In totaal beschikt de gemeente Hoogeveen over tien buitensportcomplexen. Op liefst negen van deze 

tien complexen zijn één of in een enkel geval meerdere voetbalverenigingen gehuisvest. Naast 

voetbal wordt korfbal het vaakst beoefend op de buitensportcomplexen. De overige sporten die op 

de buitensportcomplexen worden beoefend zijn: atletiek, hockey, handbal en wielrennen.  

 

Zie bijlage A voor een overzicht van de huidige buitensportcomplexen en de aanwezige sportvelden 

en opstallen. Later in deze rapportage wordt per buitensportcomplex en sport aangegeven wat de 

werkelijke capaciteit aan sportvelden is in Hoogeveen en wat de daadwerkelijke behoefte is.  

 

2.2 Herontwikkeling Bentinckspark voor topsport  

Met het besluit om het Bentinckspark te revitaliseren is ook het besluit genomen de accommodaties 

op het Bentinckspark in te richten voor topamateursport. Het Bentinckspark is daarom binnen de 

gemeente Hoogeveen de aangewezen plek om sport op een topamateurniveau te beoefenen. Het 

uitgangspunt voor overige sportaccommodaties is dat deze minimaal voldoen aan de eisen die de 

sportbond stelt aan een sportaccommodatie voor het beoefenen van breedtesport. De 

accommodaties moeten voldoen aan de normeringen om sport op wedstrijdniveau uit te oefenen 

zoals vastgelegd door het Instituut voor sportaccommodaties (ISA).  

 

De sportaccommodaties op het Bentinckspark kenmerken zich ook door de overige 

gebruikersfaciliteiten (het toekomstige activiteitencentrum) en de combinatie van gebruik door het 
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onderwijs. De huisvesting van het voortgezet onderwijs op en nabij het Bentinckspark maakt het dat 

het voortgezet onderwijs een belangrijke gebruiker is van de hier gelegen sportaccommodaties. Om 

de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, talentontwikkeling, zo optimaal te stimuleren is het van 

belang dat er goede sportfaciliteiten voor het onderwijs beschikbaar zijn. Het “nieuwe” Bentinckspark 

zal voorzien in nieuwe buitensportaccommodaties voor de volgende sporten: 

� Voetbal  

� Hockey 

� Korfbal 

� Atletiek 

 

2.3 Multifunctionele wieleraccommodatie “Nijstad” 

In het kader van de ontwikkelingen van het Bentinckspark speelt de ook de ontwikkeling van een 

nieuw wielerparkoers (buitenbaan). Op het Bentinckspark is een wielerparkoers van 650m aanwezig 

voor de wielrenvereniging de Peddelaars. Deze baan wordt ook gebruikt door de (ijs- en) 

skeelervereniging de IJshazen. Echter, in de herontwikkeling van het Bentinckspark is in geen goede 

voorziening voor de wielersport terug te realiseren. De Peddelaars heeft de ambitie om zich te 

ontwikkelen tot een regionaal trainingscentrum voor de wielersport met goede faciliteiten voor zowel 

breedte- als topsport. Een wielerparkoers moet volgens de eisen van de KNWU een afmeting te 

hebben van ten minste 1200 meter.  

Deze nieuwe norm is mede bepalend om voor de Peddelaars een alternatieve locatie te vinden en 

deze is bij Nijstad, westzijde Erflanden, gevonden. Bij het samenstellen van deze notitie is de 

ontwikkeling van de nieuwe wieleraccommodatie op de locatie Nijstad nog niet afgerond.  

 

2.4 Overige ontwikkelingen 

Naast de genoemde ‘grote’ projecten rondom de buitensportaccommodaties zijn er nog een aantal 

ontwikkelingen te noemen. In Tiendeveen wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuw MFC met 

o.a. de huisvesting van het primair onderwijs en een gymzaal. In het MFC wordt ook de huisvesting 

van v.v. Tiendeveen gerealiseerd met voetbalvelden. Naast Tiendeveen zijn in Pesse de 

voorbereidingen gestart voor het woningbouwprogramma. Deze nieuw te bouwen woningen komen 

o.a. te staan op de huidige accommodatie van korfbalvereniging Niek. Door deze ontwikkeling zal 

Niek verplaatsen naar het bestaande sportpark “de Marke” in Pesse.  
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3. Huidige capaciteit & behoefte 
 

In dit hoofdstuk is de huidige behoefte per type buitensport, sportcomplex en sportvereniging 

uiteengezet. Er is gekeken naar de huidige behoefte en aanwezige capaciteit. Hierbij is gebruik 

gemaakt van aangeleverde informatie door diverse sportbonden die aangesloten zijn bij NOC*NSF. De 

getoonde informatie is hierbij gebaseerd op de gestandaardiseerde bespeling- c.q. planningsnormen 

die door de sportbonden en NOC*NSF worden gehanteerd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er 

is gewerkt met de meest actuele cijfers en dat nadien wijzigingen in de behoefte en normen kunnen 

optreden die niet in deze inventarisatie zijn verwerkt. Tevens is het zo dat de KNVB en KNHB voor 

resp. de voetbal- en hockeysport naast de genoemde norm gebruik wordt gemaakt van een 

organisatorische norm. Deze organisatorische norm, houdt rekening met de totale tijd die op 

wedstrijddagen noodzakelijk is om alle wedstrijden te spelen. Factoren die hierbij een rol spelen zijn 

een warming-up voorafgaand aan de wedstrijden en de verschillende duur van wedstrijden zoals bij 

jeugd en senioren. In het IHP Buitensport is de bespelingnorm als uitgangspunt genomen.  

 

3.1 Voetbal 

In deze paragraaf wordt de huidige behoefte aan wedstrijdvelden, trainingsvelden en kleedkamers 

afgezet tegen de huidige capaciteit. Op basis hiervan kan per complex en voor Hoogeveen totaal 

geconcludeerd of er voldoende capaciteit aan voetbalaccommodaties beschikbaar is.  

 

Tabel 1  Capaciteit en behoefte wedstrijdvelden voetbal  

Vereniging Behoefte wedstrijdvelden 
Huidige 

Capaciteit 
Verschil  

 Werkelijk Afgerond   

HZVV 5,0 5 - - 

vv Hoogeveen 2,0 2 - - 

Bentinckspark totaal 7,0 7 9,5 +2,5 

vv De Weide 5,6 6 5 -1 

vv SCN 1,2 1 2 +1   

vv Noordscheschut 3,8 4 3 -1 

sc Elim 1,6 2 3 +1 

sv Pesse 2,0 2 3 +1 

vv Tiendeveen 0,5 1 1 - 

vv Hodo 0,8       1 (2) (3) - 

vv Hollandscheveld 1,3       1 (2) (3) - 

HH ’97  1,5 2 - - 

H’veld totaal 3,6 4 6 +2 

Totaal 25,3 27 32,5 +5,5 

 

In tabel 1 staat de huidige capaciteit en behoefte aan wedstrijdvelden van de voetbalverenigingen 

weergegeven. Op de complexen Bentinckspark en Hollandscheveld is met een totale behoefte 

gerekend. Op het Bentinckspark is er zowel een zaterdag- als een zondagvereniging en de 

verenigingen maken gezamenlijk gebruik van de aanwezige velden, er is geen onderscheid in het 

aantal velden per vereniging. In Hollandscheveld zijn de jeugdafdelingen van beide verenigingen 

gefuseerd in één vereniging; HH ’97. Hierdoor kan de behoefte niet per complex bekeken worden 

maar is het totaal van beide complexen samengevoegd. Wat opvalt, is dat er een afgeronde 

overcapaciteit is van 5,5 wedstrijdvelden en niet afgerond zelfs 7,2. Op het Bentinckspark is een 

overcapaciteit van 2,5 wedstrijdveld. Dit komt omdat in het Bentinckspark een hoog multifunctioneel 
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gebruik wordt nagestreefd. Zo gebruiken de beide voortgezet onderwijsinstellingen bij hun 

buitensportlessen deze velden.  

Zowel v.v. de Weide als v.v. Noordscheschut hebben een aanzienlijk tekort. Op de overige locaties  is 

overal sprake van een overcapaciteit. Echter, doordat dit allemaal afzonderlijke locaties  zijn is de 

capaciteit meestal ook nodig. In het voorbeeld van SCN is er een behoefte van 1,2 wedstrijdveld. In 

feite is 1 veld te weinig maar bij 2 velden blijft 0,8 onbenut. Door de accommodaties te clusteren kan 

de overcapaciteit bij vereniging A het tekort bij vereniging B worden opgelost.  

 

Tabel 2  Capaciteit en behoefte trainingsvelden voetbal  

Vereniging Behoefte trainingsvelden 
Huidige 

Capaciteit 
Verschil  

 Werkelijk Afgerond   

HZVV 2,0 2 - - 

vv Hoogeveen 0,9 1 - - 

Bentinckspark totaal 2,9 3 6 +3,0 

vv De Weide 2,2 2 2 - 

vv SCN 0,5 1 1 - 

vv Noordscheschut 1,5 2 2 - 

sc Elim 0,6 1 1 - 

sv Pesse 0,8 1 1,5 + 0,5 

vv Tiendeveen 0,2 1 1 - 

vv Hodo 0,3 1 - - 

vv Hollandscheveld 0,5 1 - - 

HH ’97  0.6 1 - - 

H’veld totaal 1,4 2 2 - 

Totaal 10,1 13 16.5 3,5 

 

De getoonde capaciteit en behoefte aan trainingsvelden voor de voetbalsport laat eenzelfde beeld 

zien als bij de wedstrijdvelden. Het grote verschil hier is dat door de invoering van kunstgras een 

wedstrijdveld ook volledig benut kan worden als trainingsveld. In de situatie Bentinckspark, met 6 

wedstrijdvelden kunstgras, levert dit een overcapaciteit op aan 3 trainingsvelden. Het totaal aan 

trainingsvelden heeft afgerond een overschot van 3,5 veld (waarvan 3,0 Bentinckspark) en niet 

afgerond maar liefst een overschot van 6,4. Echter, door het grote aantal afzonderlijke complexen is 

deze capaciteit ook vaak nodig. In bijvoorbeeld de situatie Tiendeveen heeft de vereniging maar een 

behoefte van 0,2 trainingsveld. Echter, de eisen van NOC*NSF en KNVB schrijven voor dat een 

voetbalvereniging moet beschikken over 1 wedstrijd- en 1 trainingsveld.  

De v.v. de Weide beschikt over 1 kunstgrasveld en een trainingsveld van natuurgras met een omvang 

¾ voetbalveld. De vereniging heeft een grassmaster hoofdveld. Dit is een gecombineerd veld van 

natuur- en kunstgras. Bij realisatie van dit veld werd aangenomen dat dit veld naast wedstrijd- een 

aanzienlijke trainingscapaciteit zou hebben. In praktijk is dit zeer beperkt en is het slecht een 

aanvulling. Hierdoor is de totale trainingscapaciteit van v.v. de Weide 2,0 velden. 
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Tabel 3  Capaciteit en behoefte kleedkamers voetbal  

Vereniging 
Behoefte 

Kleedkamers 
Huidige capaciteit Verschil  

HZVV 14 17 - 

vv Hoogeveen 6 10 - 

Bentinckspark totaal 20 27 +7,0 

vv De Weide 16 14 (+2) - 

vv SCN 4 5 +1 

vv Noordscheschut 12 8 -4 

sc Elim 6 4 -2 

sv Pesse 6 6 - 

vv Tiendeveen 4 4 - 

vv Hodo      4 (6) 6 (-) 

vv Hollandscheveld      4 (6) 8 (+2) 

HH ’97  4 - - 

H’veld totaal 12 14 +2 

Totaal 80 84 +4 

 

In tabel 3 staat de behoefte aan kleedkamers per voetbalvereniging en complex weergegeven. De 

getoonde behoefte is gebaseerd op de behoefte aan het aantal speelvelden als getoond in tabel 1. De 

richtlijn van de KNVB schrijft voor dat het aantal kleedkamers is gebaseerd op het aantal aanwezige 

wedstrijdvelden. In de praktijk houdt dit in dat als een vereniging een overcapaciteit heeft van één 

speelveld het aantal kleedkamers hierdoor ook te hoog wordt bepaald. Hierdoor is de keuze gemaakt 

om het aantal benodigde kleedkamers te koppelen aan de wedstrijdveldbehoefte. De richtlijnen voor 

het benodigde aantal kleedkamers per speelveld staan in tabel 4 weergegeven. In theorie is een 

capaciteit van twee kleedkamers per speelveld voldoende. In de praktijk werkt deze norm niet omdat 

er dan niet continu op een speelveld wedstrijden gespeeld kunnen worden. Wisselende teams 

kunnen niet tegelijkertijd in één kleedkamer. Hierdoor is er per speelveld een richtlijn opgesteld voor 

een aanvullende capaciteit. Deze aanvullende capaciteit is in de praktijk steeds vaker noodzakelijk 

door de opkomst van meisjes-/damesvoetbal waarvoor aparte kleedruimten benodigd zijn.  

 

Tabel 4  Richtlijn KNVB kleedkamers per speelveld 

Aantal speelvelden Aantal kleedruimten 

 Basisbehoefte Aanvullend 

1 t./m 3 Twee per veld 2 

4 t/m 6 Twee per veld 4 

7 t/m 9 Twee per veld 6 

 

Wat in tabel 3 is te zien is dat in het Bentinckspark het aantal kleedkamers ruim boven de behoefte 

ligt. Dit sluit aan bij de eerder gemaakt opmerkingen over het extra aantal velden voor 

multifunctioneel gebruik waarvoor dus ook  kleedkamers benodigd zijn. Het totale beeld is dat er op 

alle sportcomplexen voldoende of ruim voldoende kleedkamers aanwezig zijn. Alleen v.v. 

Noordscheschut heeft een tekort aan kleedkamers. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de 

vereniging een tekort aan wedstrijdvelden heeft waardoor ook niet voorzien is in het aantal 

benodigde kleedkamers. Daarnaast heeft s.c. Elim ook te weinig kleedkamers. Er zijn 8 kleedkamers 

aanwezig, echter 4 hiervan worden gebruikt door de korfbal waardoor s.c. Elim er feitelijk maar 4 kan 

gebruiken.  
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Bij het overzicht dient wel opgemerkt te worden dat alle verenigingen knelpunten ervaren met het 

aantal kleedkamers, vooral veroorzaakt door de opkomst van dames- en meisjesvoetbal. De door de 

KNVB gemaakt wedstrijdplanning houdt daar niet altijd voldoende rekening mee waardoor er 

knelpunten ontstaan.  

 

3.2 Korfbal  

Het KNKV hanteert voor een theoretische behoeftebepaling van het aantal korfbalvelden de 

planningsnorm van NOC*NSF voor korfbal. Deze norm wordt in Nederland algemeen gehanteerd en 

geaccepteerd. Op basis van het aantal teams, belastingnormen, bespelingnormen en nog een aantal 

kwalitatieve uitgangspunten, wordt de wedstrijdveldenbehoefte berekend. 

 
Tabel 5  Capaciteit & behoefte korfbalvelden  

Vereniging Behoefte 
Huidige 

Capaciteit 

 Coëfficiënt Oppervlakte  

k.v. Elko  8,85 9.400 m² 9.400 m² 

c.k.v. HHV 7,85 9.400 m² 6.500 m² 

k.v. Niek 5,45 6.272 m² 5.000 m² 

k.v. Thrianta 10,1 16.000 m² 16.000 m² 

Totaal n.v.t. 41.0272 m² 36.900 m² 

 

Het aantal benodigde speelvelden voor korfbal wordt bepaald op basis van een belastingscoëfficiënt 

uitgedrukt in normteams welke afhankelijk is van het aantal spelende teams. Het omslagpunt voor 

een speelveld ligt bij 6 normteams. Een speelveld heeft een afmeting van 64 x 49 meter oftewel 3136 

m². Voor een trainingsveld wordt een gelijke afmeting gehanteerd en geldt dat er per drie 

wedstrijdvelden één trainingsveld benodigd is. De getoonde capaciteit en behoefte in tabel 5 laat in 

twee situaties zien dat er te weinig capaciteit is. HHV heeft bijvoorbeeld een theoretische behoefte 

van 9.400 m². HHV beschikt over 7,85 normteams. Het omslagpunt ligt bij 6. Bij een capaciteit van 

9.400 m² hoort een maximale behoefte van 12 normteams dit terwijl HHV 7,85 normteams heeft. De 

conclusie is dat HHV voldoende capaciteit heeft aan de aanwezige 6.500 m² aan wedstrijd- en 

trainingsveld. Daarbij kan HHV ook gebruik maken van het trainingsveld van v.v. Hollandscheveld wat 

op hetzelfde sportcomplex ligt. K.v. Niek had oorspronkelijk een capaciteit van 8000 m². In het kader 

van woningbouw Pesse is het veld kleiner gemaakt. Hierdoor is de huidige capaciteit van k.v. Niek in 

theorie te gering om te voorzien in de behoefte. Echter, de totale accommodatie van k.v. Niek zal 

verdwijnen indien het totale woningbouwprogramma gerealiseerd zal worden. Daarom wordt in 

samenwerking met de s.v. Pesse gekeken naar de mogelijkheden om k.v. Niek op termijn te 

integreren op het sportpark de Marke.  

 

De KNKV adviseert en streeft naar de overgang van kunstgrasvelden. Op dergelijke velden kunnen 

wedstrijden en trainingen gecombineerd worden waardoor er een aanzienlijke ruimtewinst behaald 

kan worden. Thrianta zal de eerste vereniging in Hoogeveen worden die over zal gaan naar 

kunstgrasvelden. Dit vanwege de herontwikkeling van Bentinckspark. Op basis van de huidige 

behoefte heeft Thrianta een capaciteit nodig van 2 kunstgrasvelden. Er worden er echter 3 

gerealiseerd omdat 3 kunstgrasvelden voor korfbal dezelfde afmeting hebben als één hockeyveld. In 

het Bentinckspark worden de hockey- en korfbalaccommodaties dan ook gecombineerd tot één 

accommodatie.  
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Tabel 6  Capaciteit & behoefte kleedkamers korfbal  

Vereniging Huidige capaciteit 
Behoefte 

Kleedkamers 
Verschil  

 Aantal m² Aantal m² Aantal m² 

k.v. Elko 4 100 4 100 - - 

c.k.v. HHV 4 100 4 100 - - 

k.v. Niek 4 100 4 100 - - 

k.v. Thrianta 4 197 8 200 -4 -3 

 

De getoonde aanwezige capaciteit aan kleedkamers en theoretische behoefte laat zien dat de 

korfbalverenigingen in Hoogeveen over voldoende kleedkamers beschikken. Hierbij dient wel 

opgemerkt te worden dat het streven van de KNKV is om per speelveld te beschikken over vier 

kleedkamers dit vanwege het scheiden van heren en dames en uit- en thuisspelende teams. Echter, 

het huidige aantal kleedkamers voldoet aan de minimum norm. Hoewel er voldoende capaciteit 

aanwezig is dient hier wel een opmerking gemaakt te worden. HHV heeft lange tijd gebruik gemaakt 

van de kleedkamers van het naastgelegen v.v. Hollandscheveld. Tegenwoordig gebruikt HHV units als 

kleedgelegenheid. In Elim bij Elko is een soortgelijke situatie aan de orde. De vereniging heeft geen 

beschikking over eigen was- en kleedruimten. De vereniging maakt gezamenlijk gebruik van 

kleedkamers met s.c. Elim. Hoewel s.c. Elim een theoretische overcapaciteit heeft van twee 

kleedkamers leidt het gezamenlijke gebruikt tot een ondercapaciteit aan kleedkamers. In het 

overzicht is ook te zien dat Thrianta te weinig kleedkamers heeft. Echter, de 4 aanwezige kleedkamers 

hebben dezelfde capaciteit (m²) als de voorgeschreven 8 kleedkamers. 

 

3.3 Hockey 

In 2010 heeft VODW in opdracht van de hockeybond KNHB een uitvoerig accommodatieonderzoek 

uitgevoerd onder alle hockeyverenigingen in Nederland. De uitkomsten van dit onderzoek zijn 

gebruikt voor deze inventarisatie naar alle buitensportaccommodaties in Hoogeveen.  

 
Tabel 7  Capaciteit en behoefte hockeyvelden  

Vereniging Behoefte hockeyvelden 
Huidige 

Capaciteit 
Verschil  

 Zaterdag Zondag Afgerond   

HHC 0,82 0,44 1 2 +1 

 

In tabel 7 staat de huidige capaciteit en behoefte aan hockeyvelden van HHC weergegeven.  

HHC beschikt momenteel over twee zandingestrooide kunstgrasvelden. De capaciteit- en 

behoeftebepaling wordt bij hockey evenals bij korfbal vastgesteld aan de hand van normteams. De 

behoefte is daarin doorvertaald naar de speeldagen van wedstrijden in het weekend. Deze 

berekening is op basis van de door de KNHB gehanteerde PROOST (PROgnose Oppervlakte 

SportTerreinen) berekening die uitgaat van 60% spelende thuisteams op een (wedstrijd-) zaterdag. De 

behoefte van HHC is daarmee voor de zaterdag en zondag resp. 0,82 en 0,44 speelveld. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat HHC in theorie voldoende capaciteit heeft aan één speelveld. Indien alle 

activiteiten geconcentreerd worden op één speeldag dan bedraagt de behoefte 1,26 speelveld. Het 

omslagpunt voor een tweede speelveld ligt bij 1,25 waardoor er twee speelvelden nodig zijn. De 

conclusie is dat HHC dus ruim voldoende capaciteit heeft met twee speelvelden. In de 

herontwikkeling van het Bentinckspark krijgt HHC twee nieuwe speelvelden. De drie korfbalvelden 

zijn eveneens in te zetten als derde hockeyveld.  
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Tabel 8  Capaciteit & behoefte kleedkamers hockey  

Vereniging Huidige Capaciteit 
Behoefte 

Kleedkamers 
Verschil  

 Aantal m² Aantal m² Aantal m² 

HHC 4 100,4 4 100 - - 

 

In tabel 9 staat de behoefte aantal kleedkamers voor HHC getoond. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat de clubaccommodatie en kleedkamers in eigendom van de vereniging zijn. In theorie 

heeft HHC behoefte aan één speelveld en daarmee twee kleedkamers. Wordt de behoefte van de 

twee wedstrijddagen bij elkaar genomen dan is behoefte aan twee speelvelden en vier kleedkamers. 

De richtlijnen van KNHB en NOC*NSF schrijven voor dat een kleedkamer 25 m² groot moet zijn 

inclusief doucheruimte etc. Bij kunstgrasvelden, als bij HHC het geval, adviseert de KNHB vier 

kleedkamers per speelveld i.v.m. de hogere bespelingsnorm  van kunstgras en de korte overlooptijden 

tussen wedstrijden. De conclusie op basis van de huidige capaciteit en behoefte is dat HHC over 

voldoende kleedkamers beschikt.   

 

3.4 Tennis 

In Hoogeveen zijn diverse tennisverenigingen met een eigen accommodatie. Deze accommodaties zijn 

dus niet in eigendom van de gemeente Hoogeveen. Het onderhoud en de investeringen is een 

verantwoordelijkheid van de verenigingen. Echter, om wel een beeld te krijgen van de in Hoogeveen 

aanwezige capaciteit en behoefte aan tennisbanen zijn deze wel verwerkt in deze notitie. 

 

Tabel 9  Capaciteit en behoefte tennisbanen  

Vereniging 
Behoefte 

Wedstrijdvelden 

Huidige 

Capaciteit 
Verschil  

 Leden 
In banen 

Zonder /  met verlichting 
  

HLTC - Spaarbankbos 360 5 4 8 + 4 

TC de Noorderterp 80 2 1 6 + 5 

TC de Weide 441 7 5 11 + 6 

HTC  93 2 1 4 + 3 

TV Wiek’nslag 60 1 1 2 + 1   

TC Nieuwlande 60 1 1 2 + 1   

Totaal 1094 18 13 33 +20  

 

In tabel 9 staat de totale behoefte en capaciteit aan tennisbanen in Hoogeveen weergegeven. Op de 

diverse complexen is nog het onderscheid te maken in het type baan. Zo beschikt: 

• HLTC over 4 gravel en 4 smashcourtbanen 

• TC de Noorderterp over gravelbanen 

• TC de Weide kunstgrasbanen 

• HTC gravelbanen 

• TV Wiek’nslag kunstofbanen 

• TC Nieuwlande 2 kunstbanen.  

 

De behoeftebepaling geschiedt op basis van het aantal leden en het wel of niet hebben van 

verlichting. Het type ondergrond heeft geen invloed bespeelbare capaciteit van een baan. De richtlijn 

van de KNLTB schrijft voor 90 leden per verlichte en 70 leden per onverlichte baan. Met uitzondering 

van TC Nieuwlande beschikken alle tennisverenigingen over banen met verlichting. De conclusie is dat 
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alle tennisverenigingen voldoende capaciteit hebben. Alle verenigingen afzonderlijk en over 

Hoogeveen totaal gezien is er een aanzienlijke overcapaciteit aan tennisbanen. In totaal zijn er 33 

tennisbanen in Hoogeveen en is er behoefte 13 banen op basis van de richtlijn van de KNLTB, een 

overcapaciteit van liefst 20 banen.    

 

3.5 Atletiek 

De atletieksport wordt in Hoogeveen door circa 350 leden in verenigingsverband beoefend. 

Atletiekvereniging HAC’63 heeft de beschikking over een 6-laans kunstof-atletiekbaan welke 

eigendom is van de gemeente Hoogeveen. Gezien de geldende norm van 1.000 leden per 

atletiekbaan wordt in de huidige situatie ruim voorzien in de accommodatiebehoefte en is er tevens 

nog voldoende ruimte om in verdere groei te kunnen voorzien. De kwaliteit van de baan en de 

aanwezigheid en kwaliteit van overige basisvoorzieningen als club- en kleedaccommodatie houdt 

sterk te wensen over. De atletiekbaan vormt daardoor ook een onderdeel binnen de herontwikkeling 

van Bentinckspark. Op het moment van schrijven van deze notitie is de verwachting dat in 2014 de 

nieuwe atletiekbaan gerealiseerd zal worden.  

 

3.6 Wielrennen 

In het huidige Bentinckspark is een wieleraccommodatie aanwezig die in eigendom is van de 

gemeente Hoogeveen. De baan heeft een lengte van circa 650 m en wordt o.a. gebruikt door de 

wielervereniging de Peddelaars en schaats-/skeelervereniging de IJshazen. De huidige 

wieleraccommodatie voldoet qua afstand niet meer aan de geldende richtlijnen die de KNWU stelt 

aan een wieleraccommodatie. Volgens de richtlijnen van de KNWU moet een wieleraccommodatie 

een afstand hebbe van circa 1200 meter. In het kader van de herontwikkeling van het Bentinckspark is 

met de verenigingen overeengekomen dat er geen nieuwe wieleraccommodatie wordt gerealiseerd in 

het Bentinckspark. De eis voor een nieuwe accommodatie past qua omvang niet in het Bentinckspark. 

Daarnaast is het voor de wielersport een pré om de verbinding te hebben met het landelijk gebied. 

Gelet op de omvang van een nieuwe accommodatie en de verbinding met het landelijk gebied is 

besloten een nieuwe locatie te vinden voor de wieleraccommodatie. Op het moment van schrijven 

zijn er vergevorderde plannen om op de locatie ‘Nijstad’, in samenwerking met de gemeente De 

Wolden, een nieuwe multifunctionele wieleraccommodatie te realiseren voor wielrennen, 

mountainbike, BMX, Trial en schaatsen/skeeleren.  

 

Aanvullend dient opgemerkt te worden dat voor wieleraccommodaties geen normen van toepassing 

zijn op basis waarvan een capaciteitstekort of -overschot kan worden bepaald. Beschikt men eenmaal 

over een wieleraccommodatie dan zijn hierop wel algemene normen van toepassing ten aanzien van 

de voorzieningen. Op basis hiervan kan echter niet worden bepaald of een uitbreiding van de primaire 

sportvoorzieningen nodig is.  
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3.7 Paardensport 

In tabel 10 staat het overzicht van aanwezige paardensportvoorzieningen in Hoogeveen 

weergegeven. Per vereniging en/of locatie staat het aantal leden weergeven en aanwezige binnen- en 

buitenrijvoorziening.  

 

Tabel 10  Capaciteit  paardensportvoorzieningen  

Vereniging Ledenaantal Huidige accommodatie 

Oranjeruiters Pesse 20 Geen eigen accommodatie, gebruiken Stuifzand 

Manege Smit Pesse 70 

1 overdekte rijhal 20 * 40 m                                           (800 m²) 

1 overdekte rijhal 25 * 65 m                                         (1439 m²)  

1 buitenrijbaan van 30 * 80 m                                      (2400 m²) 

De Weideruiters Elim 180 

1 overdekte rijhal 17 * 42 m (incl. kantine)                  (714 m²) 

Nieuwbouw: 1 overdekte rijhal  22 * 70 m                (1540 m²) 

1 buitenrijbaan 30 * 65                                                  (1950 m²) 

1 buitenrijbaan 25 * 45                                                  (1125 m²) 

LR Drenthe  

(D. Boer Elim) 
Niet bekend 

1 overdekte rijhal 25 * 60 m                                         (1500 m²)  

1 buitenrijbaan van 60 * 70 m                                      (4200 m²) 

LR&PC de Raairuiters 

Nieuweroord 
50 Clubaccommodatie en buitenterrein in Nieuweroord 

LR&PC Beatrix 35 Buitenterrein, binnen wielerbaan Bentinckspark  

Manege de Buitenwijck 

Stuifzand 
165 

1 overdekte rijhal 65 * 35 m                                         (2275 m²) 

1 overdekte rijhal 65 * 25 m                                         (1625 m²) 

1 buitenrijbaan van 100 * 45 m                                    (4500 m²) 

Totaal 523  

 

In totaal zijn in Hoogeveen vier paardensportverenigingen gevestigd. De overige genoemde locaties 

zijn maneges en commerciële paardensportcentra. In totaal zijn er 523 leden bij de in totaal zes 

aanwezige paardensportvoorzieningen. Het totale aantal beoefenaars van de paardensport in 

Hoogeveen is niet bekend aangezien het een sport is die zowel particulier als in verenigingsverband 

wordt beoefend. Alleen LR&PC Beatrix maakt gebruikt van een gemeentelijke accommodatie. Dit 

wordt gedaan in het binnenterrein van de wielerbaan in het Bentinckspark. Echter, vanwege de 

herontwikkeling van het Bentinckspark is er in het nieuwe park geen plek meer voor Beatrix. De 

verenigingen Beatrix, de Raairuiters en Oranjeruiters hebben de wens uitgesproken om een 

gezamenlijke accommodatie met mogelijkheden van een overdekte hal te realiseren. Aangezien er 

geen richtlijnen zijn voor de capaciteit en behoefte aan paardensportvoorzieningen kan niet met 

zekerheid gesteld worden of de aanwezige capaciteit voldoende is om te voorzien in de behoefte. Op 

basis van het grote aantal voorzieningen wordt aangenomen dat de huidige capaciteit voldoende is.  

 

3.8 Overig 

Naast de al genoemde buitensportaccommodaties zijn er in Hoogeveen nog twee andere 

buitensportaccommodaties te benoemen. In Tiendeveen ligt de golfbaan “Martensplek”. De 

aanwezige baan is een officiële wedstrijdbaan en voldoet aan alle gelden normen (A-status). 

Daarnaast beschikt de accommodaties over diverse oefenbanen en een drivingrange met 30 

afslagplaatsen  

 

Nabij Echten is in Hoogeveen de roeivereniging HRV De Compagnie gehuisvest. Vanuit deze locatie is 

er een directe verbinding met de Hoogeveense Vaart waar de verenigingsactiviteiten plaatsvinden. In 

2010 heeft de vereniging een loods op deze locatie gerealiseerd. De in 2010 gerealiseerde loods biedt 
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voldoende ruimte om de boten te huisvesten. De loods is gerealiseerd met cofinanciering van de 

gemeente Hoogeveen op basis van het programma “ Actieplan Sportvoorzieningen”. Naast de loods is 

er voldoende ruimte om het roeiwater te bereiken. Echter, de vereniging is door deze nieuw 

huisvesting nog steeds groeiende. Hierdoor neemt de behoefte aan aanvullende voorzieningen toe. 

Zo is er nadrukkelijk behoefte aan sanitaire- en kledingruimte met daarbij sociale ruimtes. Dit is nu 

niet aanwezig. De vereniging kan nu beperkt gebruik maken van de sanitaire ruimte van het 

recreatieschap, gelegen achter de loods. De vereniging verwacht een totale aanbouw van +/- 

120m2. Met de bouw van de loods is hier reeds rekening.  

  



 
 

4. Maatschappelijke trends en ontwikkelingen 
 
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Eén van de 

voornaamste ontwikkelingen die van invloed is op het toekomstige accommodatieaanbod betreft de 

bevolkingsontwikkeling. Veranderingen in de bevolkingsomvang en –opbouw vereisen mogelijke 

aanpassing(en) van het aanbod van sportaccommodaties. In deze analyse wordt tevens  gekeken 

worden naar de ontwikkelingen in de sport. Hierbij gaat het onder andere om de veranderende eisen 

van de sportgebruiker, de ontwikkeling van de verschillende type sporten en de sporttechnische 

ontwikkeling van sportaccommodaties en de sporttechnische eisen die aan accommodaties gesteld 

worden.  

 

4.1 Bevolkingsontwikkeling 2000 – 2031  

In de volgende paragraaf wordt de afgelopen, huidige en toekomstige bevolkingsopbouw van 

Hoogeveen nader in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken hoe deze opbouw is gerealiseerd over 

de verschillende kernen van de gemeente Hoogeveen.  

 

Tabel 11  Ontwikkeling bevolkingsaantal per kern 2000 – 2010 (statistische gids 2010) 

Kern Inwoners 2000 Inwoners 2010 
Aandeel o.b.v. 

bevolking (2010) 
Groei / Krimp 

Alteveer & Nijstad 244 215 0,4% 13,5% 

Fluitenberg 491 509 0,9% 3,7% 

Nieuw Moscou 533 557 1,0% 4,5% 

Industriegebieden 750 585 1,0% 22% 

Stuifzand 627 600 1,1% 4,3% 

Tiendeveen 790 751 1,4% 4,9% 

Nieuweroord 915 920 1,7% 0,5% 

Nieuwlande 1.349 1.362 2,5% 1% 

Pesse 1.783 1.768 3,2% 1% 

Noordscheschut 2.013 2.010 3,7% 0% 

Elim 2.386 2.462 4,5% 3,2% 

Hollandscheveld 4.232 4.463 8,1% 5,5% 

Hoogeveen 36.665 38.638 70,5% 5,4% 

Totaal 52.795 54.840 100% 3,9% 

 

  Krimp    Gelijk    Groei     

 

Tussen de kern Hoogeveen en de dorpen bestaat een duidelijk verschil in de 

bevolkingsgroei en de bevolkingssamenstelling. Het aantal inwoners van de kern 

Hoogeveen nam sinds 2000 toe met 2.000 personen, in de dorpen  ligt dit beduidend lager. In de 

grootste dorpskernen Elim en Hollandscheveld is er een redelijke groei geweest. In percentages is dit 

ook het geval in Fluitenberg en Nieuw Moscou echter in absolute aantallen is deze groei niet erg 

groot. De overige dorpen zijn stabiel of aanzienlijke gekrompen.  

 

In het overzicht van figuur 1 staat de ontwikkeling van de bevolkingsprognose per leeftijdscategorie 

weergegeven, voor de gemeente Hoogeveen voor de periode 2011 – 2031.   
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Figuur 1:   Bevolkingsontwikkeling Hoogeveen 2011 - 2031 

 

De gemeente Hoogeveen groeide de afgelopen jaren beheerst, van ruim 53.900 inwoners in 

2005 naar ruim 54.800 inwoners in 2010. De prognose van de provincie Drenthe gaat uit 

van verdere groei naar circa 55.900 in 2015, 56.800 inwoners in 2020 en 58.000 inwoners in 

2030. De groei van het aantal inwoners zwakt daarmee langzaam af.  

Landelijk zien we vergrijzing (meer ouderen) samengaan met ontgroening (minder 

jongeren). In de gemeente Hoogeveen zien we wel vergrijzing, maar nauwelijks 

ontgroening. Het aantal kinderen en jongeren (0-24) blijft naar verwachting stabiel, ook op 

langere termijn. De groep 25-34 groeit licht terwijl de groep 35-54 jarigen iets krimpt. De groep 55-64 

jarigen blijft stabiel en vanaf 65+ is er een duidelijke groei en dus vergrijzing. Belangrijk is dat deze 

groep steeds minder uit traditionele gezinnen met kinderen bestaat. De groei van Hoogeveen wordt 

vrijwel geheel gevoed door de groep 65- plussers. Vooral na 2020 groeit die groep snel en neemt ook 

het aantal 75-plussers snel toe. (Bron: Woonvisie, gemeente Hoogeveen 2011).  

 

In tabel 12 staat de bevolkingsgroei tot en met 2021 getoond. Tot en met deze periode is er nog een 

duidelijke groei waarna de groei zich stabiliseert en tot 2031 zelf iets afneemt.  

 
Tabel 12  Bevolkingsprognose Hoogeveen totaal 2011 - 2021 (statistische gids 2010) 

Leeftijd Groeipercentage 2011 - 2021 

< 25 jaar Groei 

25 – 34 jaar Lichte groei 

35 – 54 jaar Kleine krimp 

55 – 64 jaar Lichte groei 

65 +  Sterke groei 

Totaal Lichte groei 
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In tabel 13 is de verwachte bevolkingsontwikkeling uitgesplitst naar de dorpskernen en Hoogeveen. 

 
Tabel 13  Ontwikkeling bevolkingsaantal per kern 2011 – 2031(statistische gids 2010) 

Kern Groei / Krimp in de periode 2011 - 2031 

Alteveer & Nijstad Sterke krimp 

Fluitenberg Sterke groei 

Nieuw Moscou Kleine krimp 

Industriegebieden Sterke krimp 

Stuifzand Lichte groei 

Tiendeveen Lichte groei 

Nieuweroord Kleine krimp 

Nieuwlande Groei 

Pesse Sterke groei 

Noordscheschut Groei 

Elim Gelijkblijvend 

Hollandscheveld Groei 

Hoogeveen Lichte groei 

Totaal Lichte groei 

 

Wat in tabel 13 is te zien is dat er grote diversiteit is tussen bepaalde kernen over de 

bevolkingsontwikkeling. Bepaalde kernen groeien en andere krimpen. In de kern Hoogeveen in de 

periode 2011 – 2031 is er sprake van een lichte. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een lichte 

groei in de kern Hoogeveen op basis van absolute getallen veel groter is dan bijvoorbeeld een sterke 

groei in dorpen. In totaal is er in de buitenkernen /-gebieden sprake van een lichte groei. In ieder dorp 

is er sprake van een woningbouwprogramma waardoor de groei gerealiseerd zal worden. In Pesse en 

Fluitenberg heeft dit een sterke invloed op de bevolkingsontwikkeling. Hierbij dient wel opgemerkt te 

worden dat hier sprake is van  prognoses en dat niet op voorhand is vast te stellen hoe 

woningbouwprogramma’s, met verkoop van huizen en kavels, zich zal ontwikkelen.  

 

4.2 Ontwikkelingen sportbeleid 

In de rapportage Sport 2010 “Een leven lang” (SCP) wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de 

sportdeelname in Nederland en de effecten die dit heeft op diverse terreinen binnen het sportbeleid. 

In deze paragraaf worden een aantal opvallende ontwikkelingen belicht.  

 

Sportdeelname hoe ouder hoe minder 

 In de leeftijd 65+ bij de transitie van werken naar gepensioneerd ligt een duidelijk omslagpunt van de 

sportdeelname. Na 65 daalt de sportdeelname aanzienlijk. Als verklaring wordt hiervoor gegeven dat 

men bij 65+ meer vrije tijd heeft en daarmee de mogelijkheid om te sporten en bewegen. Echter, na 

65+ worden de fysieke mogelijkheden voor sport kleiner en daarmee ook de motivatie om te sporten. 

Omgekeerd is het zo dat het sportstimuleringsbeleid het accent ook meer verlegt naar de doelgroep 

65+ in plaats van alleen de doelgroep jeugd te benaderen. Dit heeft als effect dat de sportdeelname in 

de leeftijdsgroep wel sterk groeiende is. Relatief gaan dus meer 65 plussers sporten dan voorheen 

alleen is aantal sporters gemiddeld veel lager dan in jongeren leeftijdsgroepen. Hierbij is het ook zo 

dat 65 plusser veel minderen intensieve sporten beoefenen en minder in competitieverband.  
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Toenemende tijdsdruk, minder vrije tijd, meer sporten 

De tijdsdruk die Nederlanders ervaren is in de loop der jaren alleen maar toegenomen. De 

ontwikkeling naar tweeverdieners en een combinatie van verplichtingen (huishouden, werk, 

gezin/kinderen en onderwijs) zijn hierop van grote invloed. Hoewel het aantal beschikbare vrije tijd is 

afgenomen is opmerkelijk dat de uren die in de vrije tijd besteed wordt aan sportdeelname in de 

periode 1975 – 2005 is verdubbeld. De verwachting is dat in combinatie met toenemende 

kwaliteitseis van het leven en daarmee het belang van sport en bewegen in de vrije tijd alleen maar 

zal toenemen. Het zal daarmee ook als gevolg hebben dat er een toenemende mate meer van het 

sportaanbod, zowel kwantitatief als kwalitatief, gevraagd zal worden evenals de kwaliteit die gesteld 

worden aan sportaccommodaties.  

 

Sportdeelname georganiseerd of ongeorganiseerd? 

Er zijn veel initiatieven om het de sportdeelname te stimuleren en te vergroten. Denk aan 

stimuleringsregelingen als de breedtesportimpuls, BOS-projecten, NASB, combinatiefuncties. De 

sportdeelname is nog steeds groeiende, ondanks ontwikkelingen als toenemende tijdsdruk in de vrije 

tijd. Echter, het verband waarin wordt gesport zijn duidelijke verschuivingen waar te nemen. Het 

aantal sporters in georganiseerd verband binnen sportverenigingen neemt af. Het aantal sporters 

individueel (individualisering), of zelf samengestelde groepen (bijv. loop- en fietsgroepen) en bij 

commerciële aanbieders is nog altijd groeiende. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat sportbonden 

en sportverenigingen niet in staat of bereid zijn het bestaande aanbod aan te passen op de behoefte. 

De vergrijzing vraagt om een ander sportaanbod vanwege de fysieke beperkingen. Daarnaast vormt 

de verplichting van een wedstrijdsport steeds vaker een beperkende factor. De verplichting om te 

sporten niet. Het sporten in eigen georganiseerde groepen betekent ook een verplichting om wel te 

sporten. Echter, de inhoud van het aanbod en de tijdstippen zijn flexibel en daarmee aantrekkelijker 

dan het huidige georganiseerde aanbod. Door het afnemen van het sporten in georganiseerd verband 

neemt de huidige behoefte aan gestandaardiseerde sportvoorzieningen af.  

 

4.3 Ontwikkelingen buitensporten 

In aansluiting op de voorgaande paragraaf is er een onderscheid te maken in de ontwikkeling per 

sport. De ene sport past beter bij diverse maatschappelijke ontwikkelingen en per sport verschilt het 

ook hoe een spotbond inspeelt op veranderingen en daarmee het sportaanbod. In deze paragraaf 

wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de verscheidene buitensporten die in Hoogeveen beoefend 

worden. Per sport wordt bekeken of er sprake is van een toe- of afnemende sport.  

 

Voetbal 

In 2009 heeft de KNVB het nieuwe meerjarenbeleid “Samen Scoren”gelanceerd. Een van de 

doelstellingen van de KNVB is om dit aantal leden  in de periode tot en met 2020 te laten toenemen 

van 1,1 miljoen tot 1,4 miljoen.  Een van de belangrijkste speerpunten binnen dit beleid vormt de 

ontwikkeling van het dames- en meisjesvoetbal. De ledengroei die de KNVB wil realiseren is maar 

liefst 27 %. Het is realistisch deze doelstelling naar beneden bij te stellen. Aangezien voetbal al veruit 

de meest beoefende sport is in georganiseerd verband is een dergelijke groei niet aannemelijk. Zeker 

gelet op een veel lagere landelijke en Hoogeveense bevolkingsgroei (circa 5%) in deze periode. Hierbij 

moet ook rekening worden gehouden met de  grootste bevolkingsgroei onder de groep 65+ die in 

zeer gering aantal in georganiseerd verband voetballen. Aangezien het aantal jongeren in deze 

periode in Hoogeveen licht zal groeien, zal de groei vooral gerealiseerd moeten worden in het dames- 

en meisjesvoetbal. Een totale groei van 10 % en 1 % per jaar is daarom aannemelijker.  
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Korfbal 

Net als de KNVB streeft de KNKV naar een aanzienlijke groei van het aantal leden. Eind seizoen 2009-

2010 waren er in Nederland 100.000 leden aangesloten bij de korfbalbond. In de periode tot en met 

2016 streeft de KNKV naar een groei tot 125.000 leden. Een toename van liefst 25%. Ter vergelijking is 

de korfbalsport in de periode van 1997 tot en met 2009 gegroeid van 95.000 tot 100.000 leden, een 

toename van in totale 5%. De groei van 5% is gerealiseerd over 12 jaar, nu wil de KNKV in de helft van 

deze tijd gedurende 6 jaar, groeien met 25%. Deze doelstelling is erg ambitieus. Het is meer realistisch 

om uit te gaan van een groei vergelijkbaar met de voorgaande periode, gedeeld door het verschil in 

jaren. Dit houdt in dat de korfbal sport in een periode van 6 jaar met 2,5 % zal groeien, een groei van 

0,4% per jaar.  

 

Hockey 

De hockeysport is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid. In de periode van 2001 tot en met 2009 is 

het aantal leden bijna verdubbeld van 120.000 naar 210.000. In 2006 heeft de KNHB 

potentieelonderzoek laten uitvoeren naar het behalen van meer leden. Op basis hiervan is gebleken 

dat de  KNHB richting 2015 kon groeien met 70.000 leden naar een totaal van 260.000. Eind 2010 

bereikte de KNHB de grens van 228.000 leden, een groei 40.000 leden gedurende 4 jaar. Vanaf eind 

2006 begin 2007 is de hockeysport jaarlijks met 10.000 leden gegroeid. Hierdoor is de verwachtte 

ledengroei naar 260.000 realistisch te noemen. In 2010 is een nieuwe berekening gemaakt en 

verwacht de KNHB te groeien tot 300.000 leden in de periode 2010 – 2020. In een periode van 10 jaar 

is dit een groei van 32% in de populariteit van de hockeysport. Dit houdt in een verwachte jaarlijkse 

groei van 3,2%. 

  

Atletiek 

Met de toename van de populariteit van individuele en organiseerde sporten als lopen en fietsen is 

het ledenaantal van de Atletiekunie de laatste jaren ook aanzienlijk gegroeid. December 2009 telde 

de Atletiekunie ruim 133.000 leden. In de periode 2001-2009 een groei van ruim 40%. In Hoogeveen 

is bij atletiekvereniging HAC’63 eenzelfde trend waarneembaar. Mede door het succes van de 

Cascaderun is HAC’63 binnen een aantal jaren gegroeid van 200 naar 350 leden in 2011 en verwacht 

de vereniging tot 2014 door te groeien naar 500. Een groei die de vereniging niet alleen binnen het 

lopen maar over alle afdelingen/programma’s wil realiseren.  

 

Wielrennen 

Het totale aantal aangesloten leden bij de KNWU is onderverdeeld in twee hoofdgroepen te weten; 

licentiehouders en leden aangesloten bij verenigingen. In totaal waren er in 2003 ruim 22.860 en in 

2007 28.456 leden aangesloten bij de KNWU. In 2009 verscheen er een rapportage NOC*NSF over een 

onderzoek naar ledenaantallen onder sportbonden. Hierin wordt gemeld dat het ledenaantal van de 

KNWU in 2009 met liefst 6000 is afgenomen. Het totale ledenbestand van de KNWU bedraagt 

momenteel rond de 15.000. Hoewel de wielersport in populariteit toeneemt, wordt dit niet 

doorvertaald in ledenaantallen bij de KNWU. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat veel 

wielersporters de sport in ongeorganiseerd verband beoefend. Daarbij bestaat de mogelijk voor een 

lidmaatschap van de NTFU (Nederlandse Toerfiets Unie).  

 

4.4 Ontwikkeling buitensportaccommodaties  

Naast de genoemde ontwikkelingen zijn er ook een aantal sporttechnische ontwikkelingen te 

benoemen. Het gaat in dezen te ver om per sport alle veranderingen te benoemen. De voornaamste 

ontwikkelingen worden genoemd. 
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Kunstgras 

Een van de voornaamste sporttechnische verandering in de sport van de afgelopen 10 jaar is de 

invoering van kunstgras. Door kunstgras zijn de mogelijkheden gerealiseerd om gedurende een heel 

jaar gebruik te maken van een sportveld. Reguliere sportvelden staan onder invloed van 

weersveranderingen die de bespeelbaarheid van een veld in grote mate beïnvloeden. Bij kunstgras is 

hier geen sprake van. Kunstgras kent ook een ongelimiteerde bespeelbaarheid van het veld. Om de 

kwaliteit van een regulier grasveld te behouden mag er in beperkte mate op getraind en/of gespeeld 

worden. Bij kunstgras kan er alle dagen getraind en gespeeld worden. In theorie kan één 

kunstgrasveld volstaan voor twee grasvelden, waarvan één voor training en één voor wedstrijden is 

bestemd. Het is overigens niet zo dat het onderhoud aan een kunstgrasveld goedkoper is. Aan een 

kunstgrasveld dient evenveel onderhoud, en dus evenzoveel kosten, gepleegd te worden als bij een 

regulier grasveld.  

 

Naast de combinaties in multifunctioneel gebruik tussen verschillende domeinen als onderwijs en 

sport zie in de sport zelf ook steeds vaker samenwerking door kunstgras. Zo is een kunstgrasveld voor 

hockey ook te gebruiken door korfbal. Bij voetbal zie je steeds vaker dat de kunstgrasvelden voor 

korfbal ook als trainingsgelegenheid voor voetbal worden gebruikt.  

 

Onderwijs & Sport 

In het onderwijs wordt ook ingezet op een verbetering van de kwaliteit. Hier betreft het ook het 

bewegingsonderwijs. Om goede voorzieningen in stand te kunnen houden voor zowel sport evenals 

onderwijs zie je steeds vaker de combinatie onderwijs en sport. Overdag kan een accommodatie 

gebruikt worden door het onderwijs en na schooltijd door sportverenigingen. Voor het onderwijs 

worden de kansen hiermee vergroot omdat de mogelijk ontstaat om te oefenen op sportspecifieke 

accommodaties. Voor de sport houdt dit in dat een groter gebruik inkomstenhogend werkt. Hierdoor 

wordt de kostendekkendheid ook groter en de kosten voor verenigingen lager blijven dan in de 

situatie dat een vereniging alleen gebruikt maakt van een accommodatie. Tevens worden 

samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en sport vergroot. In Hoogeveen wordt een 

dergelijke combinatie gerealiseerd op het Bentinckspark met de huisvesting van twee voortgezet 

onderwijsinstellingen.   

 

Sportaccommodaties openbaar 

In het verleden waren sportvelden compleet afgezette terreinen die buiten verenigingsactiviteiten 

niet te gebruiken waren. Tegenwoordig zie je steeds vaker dat buitensportaccommodaties een 

openbaar karakter hebben. Dit sluit aan bij de ontwikkeling waarin het ongeorganiseerde sporten 

toeneemt. Sportparken die openbaar zijn bieden de mogelijkheid tot gebruik door de 

ongeorganiseerde sporter. Daarnaast kan een sportpark ook een belangrijke functie van de buurt 

vervullen op het bieden van “trapveld” voor de jeugd. De openbare ruimte wordt steeds kleiner met 

minder sport- en spel mogelijkheden. Zeker met de komst van kunstgras en het openbaar stellen van 

sportparken wordt er ingespeeld op de behoefte van dergelijke vrijetijdsvoorzieningen en dus 

leefbaarheid van de samenleving.   
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5. Toekomstige behoefte 
 

Op basis van de gemaakte inventarisatie over de aanwezige buitensportaccommodaties en trends en 

ontwikkelingen kan bepaald worden wat de toekomstige behoefte is.  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de volgende sporten: voetbal, korfbal en hockey. Van de overige 

sporten is de accommodatie niet afhankelijk van het aantal sportende leden of de accommodatie is 

niet in gemeentelijk eigendom. De toekomstige behoefte wordt bepaald voor een periode van 10 jaar 

te weten van 2011 tot 2021. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dan het de bevolkingscijfers 

prognoses zijn. De praktijk kan dus anders. Tevens kunnen er verschillen optreden per gebied. 

Daarnaast kan er per sportvereniging ook een afwijkende groei of krimp gerealiseerd worden 

afhankelijk van het beleid en aanbod van een vereniging.  

 

5.1 Rekenmethode 

De toekomstige behoefte per sport en accommodatie is afhankelijk van een aantal factoren. Als 

uitgangspunt wordt de bevolkingsontwikkeling van Hoogeveen genomen in de periode van 2011 – 

2021. Daarnaast wordt de groei van de specifieke sport als correctiefactor meegenomen. De 

gebruikte bevolkingsprognose zijn afkomstig van de gemeentelijke statistische gids zoals algemeen 

staat weergegeven in  tabel 12. Deze cijfers laten een iets positievere bevolkingsgroei zien voor 

Hoogeveen als in de eerder gepresenteerde ontwikkelingen op basis van de provincie Drenthe.  

Op basis van groeicijfers in tabel 12 groeit de totale bevolking in Hoogeveen in de periode 2011 – 

2021. Echter, de groei van het leeftijdsgroep 65+ is hierin erg bepalend. Bij de bepaling van 

toekomstige accommodaties zal gerekend worden  met een groeipercentage 4,5 % wat de 

gemiddelde  groei voor Hoogeveen is  over voor de periode 2011 – 2021. De reden hiervoor is dat  de 

sportdeelname voor 65+ veel lager ligt en het percentage van deze bevolkngsgroep niet als 

richtinggevend moet worden gezien.. De gekozen percentage is ook nagenoeg gelijk aan de groei van 

de doelgroep < 34, de groep die het meest vertegenwoordigd is in het sporten in georganiseerd 

verband.  

 

5.2 Voetbal 

In deze paragraaf wordt de behoefte aan voetbalaccommodaties gepresenteerd voor de periode van 

2011 – 2021. Als genoemd in paragraaf 5.1 wordt gerekend met een groeifactor van 4,5%. In 

paragraaf 4.3 is echter aangegeven dat een verwachte groei van 10% voor de voetbalsport tot en met 

2020 een realistische verwachting is. Op basis van de verwachting bevolkingsgroei in Hoogeveen en 

groei van de voetbalsport bedraagt het groeipercentage 7%  voor de voetbalsport in Hoogeveen in de 

periode 2011 – 2021.  
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Tabel 14  Capaciteit en behoefte wedstrijdvelden voetbal 2011 - 2021 

Vereniging Behoefte wedstrijdvelden 
Huidige 

Capaciteit 
Verschil  

 Behoefte 2010 Behoefte 2021   

HZVV 5,0 5,4 - - 

vv Hoogeveen 2,0 2,1 - - 

Bentinckspark totaal 7,0 7,5 9,5 +2,0 

vv De Weide 5,6 5,9 5 -1 

vv SCN 1,2 1,3 2 +1   

vv Noordscheschut 3,8 4,1 3 -1 

sc Elim 1,6 1,7 3,0 +1 

sv Pesse 2,0 2,1 3 +1 

vv Tiendeveen 0,5 0,5 1 - 

vv Hodo 0,8  0,9 (3) - 

vv Hollandscheveld 1,3  1,4 (3) - 

HH ’97  1,5 1,6 - - 

H’veld totaal 3,6 3,9 6 +2 

Totaal 25,3 27,0 32,5 +5,5 

 
Tabel 15  Capaciteit en behoefte trainingsvelden voetbal 2011 - 2021 

Vereniging Behoefte trainingsvelden 
Huidige 

Capaciteit 
Verschil  

 Behoefte 2010 Behoefte 2021   

HZVV 2,0 2,1 - - 

vv Hoogeveen 0,9 1,0 - - 

Bentinckspark totaal 2,9 3,1 6,0 +3,0 

vv De Weide 2,2 2,4 2 -1 

vv SCN 0,5 0,5 1 - 

vv Noordscheschut 1,5 1,6 2 - 

sc Elim 0,6 0,6 1 - 

sv Pesse 0,8 0,9 1,5 + 0,5 

vv Tiendeveen 0,2 0,2 1 - 

vv Hodo 0,3 0,3 - - 

vv Hollandscheveld 0,5 0,5 - - 

HH ’97  0.6 0,6 - - 

H’veld totaal 1,4 1,5 2 - 

Totaal 10,1 10,8 16,5 +2,5 

 

Op basis van de berekende toekomstige behoefte kan geconcludeerd worden dat er niet of nauwelijks 

verschillen zijn met de huidige capaciteit en behoefte. Zowel v.v. de Weide als v.v. Noordscheschut 

hebben behoefte aan één extra wedstrijdveld. Bij v.v. de Weide nemen de problemen m.b.t. de 

trainingscapaciteit wel toe. Een nieuw kunstgrasveld lost zowel het tekort aan training- en 

wedstrijdvelden op. Door de toenemende behoefte aan velden hebben zowel de Weide als 

Noordscheschut ook behoefte aan meer kleedkamers. Voor heel Hoogeveen is er ook in de periode 

2011 – 2021 een overcapaciteit aan voetbalaccommodaties. Door het grote aantal afzonderlijke 

accommodaties is de overcapaciteit per accommodatie beperkt.  
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5.3 Korfbal  

Voor de korfbalsport is het groeipercentage bepaald op 0,4% per jaar. In de periode 2011 – 2012 

bedraagt daardoor de totale groei 4,4%. De bevolkingsgroei in Hoogeveen is bepaald op 4,5% en 

daarmee nagenoeg gelijk aan de berekende groei van de korfbalsport.  

 
Tabel 16  Capaciteit & behoefte korfbalvelden 2011 - 2021 

Vereniging Behoefte 
Huidige 

Capaciteit 

Toekomstige 

Capaciteit 

 2010 2021   

k.v. Elko  8,85 9,47 9.400 m² 9.400 m² 

c.k.v. HHV 7,85 8,40 6.500 m² 9.400 m² 

k.v. Niek 5,45 5,83 5.000 m² 6.272 m² 

k.v. Thrianta 10,1 10,80 16.000 m² 
3 kunstgrasvelden 

(64 * 34 m) 

Totaal n.v.t. n.v.t. 36.900 m²  

 

In tabel 16 staat de toekomstige behoefte aan korfbalvelden weergegeven. K.v. Elko in Elim en 

Thrianta in Hoogeveen beschikken over een accommodatie die qua veldcapaciteit toekomstbestendig 

is. Thrianta krijgt in het kader van de herontwikkeling Bentinckspark de beschikking over 3 

kunstgrasvelden met een afmeting van 64 bij 34 meter. Dit is gelijk aan het advies van de KNKV. K.v. 

Niek heeft een accommodatie die in theorie te klein is. Vanuit de ontwikkeling woningbouw Pesse zal 

de korfbal ook gaan verhuizen naar het bestaande sportpark “de Marke”. Het advies van de KNKV is 

geen nieuw grasveld van 6.272 m² aan te leggen maar een kunstgrasveld van 64 bij 34 meter. Het 

voordeel hierbij is multifunctioneel gebruik en dat bijvoorbeeld de voetbal ook trainen op dit veld. 

Voor HHV speelt dezelfde toekomstige behoefte. Het huidige veld is qua afmeting te klein, echter 

HHV kan trainen op het naastgelegen veld van de voetbal. Het strekt wel tot de aanbeveling om HHV 

toekomstig te voorzien van een kunstgrasveld. Vanwege de omvang van de vereniging is hier sprake 

van één verbreed kunstgrasveld van 64 bij 44 meter.  

 

De huidige capaciteit aan kleedkamers blijft voldoende. Echter, het realiseren van permanente 

kleedkamers voor HHV strekt tot de aanbeveling aangezien de vereniging gebruik maakt van unit. In 

Elim zal er ook een oplossing gevonden moeten worden voor het gezamenlijk gebruik van 

kleedgelegenheden door Elko en voetbalvereniging s.c. Elim. 

 

5.4 Hockey 

De verwachting van de KNHB is dat de hockeysport zal groeien met 32% in de periode 2010 – 2020. 

Deze periode is vergelijkbaar met de bepaling van de toekomstige behoefte voor 

buitensportaccommodaties in Hoogeveen van 2011 – 2021.Echter, er wordt een groei van 4,5% 

verwacht op basis van de bevolkingsgroei. De groei van de KNHB wordt wel als realistisch beschouwd 

aangezien de eerdere prognoses van de KNHB ook zijn gerealiseerd en de hockeysport één van de 

snelst groeiende sporten is in Nederland. De gemiddelde groei op basis van de bevolkingsgroei in 

Hoogeveen en verwachte groei van de KNHB bedraagt 18,3%  
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Tabel 17  Capaciteit en behoefte hockeyvelden 2011 - 2021 

Vereniging Behoefte hockeyvelden 
Huidige 

Capaciteit 
Verschil  

 2010 2021 Afgerond   

HHC 1,26 1,5 2 2 - 

 

Op basis van de toekomstige behoefte heeft HHC twee velden nodig. Op basis van de bespelingsnorm 

van NOC*NSF heeft de vereniging voldoende capaciteit aan de twee nieuwe velden die gerealiseerd 

worden bij de herontwikkeling van het Bentinckspark. Echter, als de prognose daadwerkelijk 

gerealiseerd wordt bij HHC dan kan dit op de wedstrijddagen en voornamelijk de zaterdag voor 

problemen zorgen. Op basis van de planningsnorm komt de behoefte dan boven de twee speelvelden 

te liggen. De drie aanwezige korfbalvelden kunnen ook ingezet worden als hockeyveld. Echter, 

korfbalvereniging Thrianta zal op de weekenddagen ook wedstrijden spelen. Hierdoor kan niet 

gerekend worden op de inzet van een volledig derde veld voor hockey. De conclusie is vooralsnog dat 

HHC, op basis van de huidige prognoses, over ruim voldoende veldcapaciteit beschikt.  
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6. Kwaliteit huidige accommodaties  
 

Naast de kwantitatieve beoordeling van de huidige en in de toekomst benodigde 

buitensportaccommodaties bestaat er ook een kwalitatieve beoordeling. Hierbij gaat het om de 

gesteldheid van de huidige accommodatie. Deze informatie is tot stand gekomen op basis van 

gesprekken met de besturen van de buitensportverenigingen. In dit hoofdstuk wordt een weergave 

gedaan van deze kwalitatieve beoordeling. De presentatie wordt gedaan per sportcomplex waarbij 

het onderscheid is in de kwaliteit van de velden en opstallen.  

 

6.1 Hoogeveen “Bentinckspark” 

In 2008 is de start gemaakt met de grootschalige renovatie van het bestaande sportpark 

Bentinckspark. Het Bentinckspark dateert van de begin jaren ’60 de huidige accommodaties zijn 

bouw- en sporttechnisch afgeschreven en niet meer toekomstbestendig. Alle aanwezige 

sportaccommodaties; voetbal, atletiek, hockey en korfbal worden in de periode tot 2020 verplaatst 

naar een nieuwe locatie in het park en worden voorzien van nieuwe sportvelden en 

clubaccommodatie. Met de wetenschap van de huidige staat en herontwikkeling Bentinckspark heeft 

er geen accommodatiecontrole en consultatie met de verenigingen plaatsgevonden.  

 

6.2 Hoogeveen “Schutlanden” 

In de Hoogeveense wijk de Weide ligt het sportpark de Schutlanden waar v.v. de Weide is gehuisvest. 

In 2008 is hier een volledige nieuwe clubaccommodatie voor de voetbalvereniging gerealiseerd. De 

kantine en kleedkamers zijn geclusterd in een gebouw waar o.a. ook een fitnesscentrum, 

fysiotherapeut en mondhygiëniste is gehuisvest.  

 

Clubaccommodatie 

Los van het aantal kleedkamers is de kwaliteit van de huidige accommodatie zeer goed te noemen. De 

accommodatie is in 2008 nieuw gerealiseerd en daarmee van zeer goede kwaliteit en 

toekomstbestendig. 

 

Veldkwaliteit 

In 2003 heeft v.v. de Weide de beschikking gekregen over een kunstgrasveld en een grassmaster 

hoofdveld. Op dat moment was dat een primeur en was v.v. de Weide een van de eerste verenigingen 

met een kunstgrasveld. Bij het realiseren van het kunstgrasveld is gerekend op een levensduur van 10 

tot 15 jaar voor de toplaag van dit veld. Het wordt duidelijk zichtbaar dat de kwaliteit van het 

kunstgrasveld aan het afnemen is. In vergelijking tot de nieuwste kunstgrasvelden, bijvoorbeeld in het 

Bentinckspark, is de kwaliteit van dit veld minder goed. Een vervanging, als gepland omstreeks 2015, 

is dan ook noodzakelijk.  

 

6.3 Hollandscheveld ’het Hoge Bos” 

Ten noorden van Hollandscheveld aan de Kerkhoflaan is het sportpark “het Hoge Bos” gelegen. Deze 

accommodatie is de thuisbasis van sportvereniging HODO.  De vereniging is een omnivereniging en 

bestaat uit een afdeling voor voetbal en voor handbal. Op het complex is ook een veld grasveld voor 

handbal aanwezig maar deze sport kent geen buitencompetitie meer waardoor het veld niet of 

nauwelijks voor handbal wordt ingezet. 

 

Clubaccommodatie 

De huidige clubaccommodatie functioneert volgens de vereniging goed. Ongeveer 8 jaar geleden zijn 

de kleedkamers gerenoveerd. Hoewel de kleedkamers goed functioneren geeft de vereniging aan dat 

de kleedkamers cosmetisch wek achterhaald zijn en in die zin wel aan een upgrading toe zijn. 
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Veldkwaliteit 

Er is al eerder geconcludeerd dat sv HODO over voldoende capaciteit aan velden beschikt. Hierdoor 

bestaat er geen noodzaak tot het realiseren van een kunstgrasveld. Echter, de behoefte is er wel voor 

de vereniging. Bij normaal weer zijn de wedstrijd- en trainingsvelden goed. Zodra er slecht weer is dan 

gaat de kwaliteit van zowel de wedstrijd- als trainingsvelden hard achteruit. De vereniging ziet zich 

dan ook vaak genoodzaakt wedstrijden en trainingen niet door te laten gaan. Dit wordt volgens de 

vereniging o.a. veroorzaakt door de slechte waterhuishouding op het complex. De vereniging ziet dan 

ook oplossing in kunstgras.  

 

6.4 Hollandscheveld “De Oosthoek” 

Naast het Hoge Bos beschikt Hollandscheveld over een tweede sportpark: “De Oosthoek”. De 

sportpark ligt meer ten zuiden van Hollandscheveld. Op dit sportpark zijn twee verenigingen 

gehuisvest: voetbalvereniging Hollandscheveld en korfbalvereniging HHV. In het verleden maakte 

HHV gebruik de kleedkamers en kantine bij v.v. Hollandscheveld. Door de wens van de vereniging is er 

een eigen clubaccommodatie gerealiseerd van units van o.a. een voormalig schoolgebouw. In 2005 is 

eerst de kantine gerealiseerd en in 2007 de kleedkamers. 

 

Clubaccommodatie v.v. Hollandscheveld 

De voetbalvereniging beschikt over een uitstekende en moderne kantine en kleedkamers. De 

vereniging heeft met eigen financiering en zelfwerkzaamheid de totale accommodatie gerenoveerd. 

Bij deze renovatie zijn ook maatregelen getroffen om zoveel mogelijk energie te besparen in 

bijvoorbeeld de kleedkamers.  

 

Veldkwaliteit v.v. Hollandscheveld 

Ook v.v. Hollandscheveld beschikt over voldoende capaciteit aan voetbalvelden. De vereniging heeft 

geen noodzakelijke behoefte aan kunstgrasvelden. De vereniging ziet dit meer als een wens. Zolang 

de kwaliteit van de huidige velden goed blijft en goed worden onderhouden zijn er geen maatregelen 

nodig .  

 

Clubaccommodatie HHV 

Zowel de kantine en kleedkamers van HHV zijn een noodoplossing. De totale clubaccommodatie is 

opgebouwd uit units. Van deze units is de kantine nog het meest levensvatbaar. De kleedkamers zijn 

functioneel maar kwalitatief in een zeer matige staat. Het hangt bijvoorbeeld behoorlijk door en bij 

natte perioden is het de vraag of deze stand zal houden.  

 

Veldkwaliteit HHV 

In combinatie met v.v. Hollandscheveld is er ruim voldoende veldcapaciteit. Echter, HHV speelt liever 

alle wedstrijden en trainingen op het veld bij de clubaccommodatie. Hierdoor wordt dit aanzienlijk 

belast. Tijdens natte perioden neemt de kwaliteit van het veld extra snel af. HHV geeft aan dat de 

afwatering van dit veld ook niet helemaal goed is. Kunstgras zal de vereniging hierbij uitkomst kunnen 

bieden.  

 

6.5 Elim “Carstensdijk” 

In Elim is één sportpark voor buitensport aanwezig. Aan de “Carstensdijk” zijn voetbalvereniging s.c. 

Elim en korfbalvereniging Elko gehuisvest. Op dit complex liggen ook de tennisbanen en 

clubaccommodatie (zonder kleedkamers) van de tennisvereniging Wiek’nslag.   
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Clubaccommodatie k.v. Elko en s.c. Elim 

Zowel k.v. Elko als s.c. Elim hebben de beschikking over een eigen kantine. De 8 kleedkamers die op 

het sportcomplex zijn gelegen worden door de s.c. Elim en k.v. Elko gezamenlijk gebruikt. Zoals blijkt 

uit de theoretische behoeftebepaling (§3.2) is de capaciteit aan kleedkamers krap bij gezamenlijk 

gebruik. Beide verenigingen ervaren in de praktijk dan ook knelpunten. Op wedstrijddagen is het 

aantal kleedkamers voor deze beide verenigingen te weinig. Daarnaast zijn er ook geen aparte 

kleedkamers voor scheidsrechters. Over de functionaliteit van de kleedkamers zijn de verenigingen 

tevreden. De kleedkamers zijn wel gedateerd en aan een upgrading toe, maar functioneel zijn er geen 

beperkingen.  

 

Veldkwaliteit k.v. Elko en s.c. Elim 

Op het sportpark hebben de verenigingen wel de beschikking over eigen sportvelden. Over de 

kwaliteit en capaciteit van deze velden zijn de verenigingen zeer tevreden. De velden zijn in goede 

staat en over het algemeen gaan trainingen en wedstrijden altijd door. In 2011 is een jeugdveld bij s.c. 

Elim opnieuw aangelegd.  

 

6.6 Nieuwlande “Oostopgaande” 

Aan de “Oostopgaande” in Nieuwlande is het sportcomplex van sportclub Nieuwlande gelegen. 

Nieuwlande is vanuit een gemeentelijke herindeling, oorspronkelijke gemeente Oosterhesselen,  bij 

de gemeente Hoogeveen gekomen. Met deze herindeling is het sportcomplex overgedragen aan de 

vereniging. De vereniging is eigenaar van de opstallen als kantine, kleedkamers etc. De gemeente 

heeft het eigendom van de gronden. De vereniging heeft destijds ook een vergoeding ontvangen om 

de clubaccommodatie grootschalig te renoveren. De vereniging is de enige vereniging binnen de 

gemeente Hoogeveen die zelf het totale beheer en onderhoud van een sportaccommodatie verzorgd, 

inclusief het cultuurtechnisch onderhoud. Net als alle andere buitensportverenigingen ontvangt de 

vereniging een vergoeding voor het beheer en onderhoud.  

 

Clubaccommodatie 

De huidige opstallen verkeren functioneel gezien in goede staat. De vereniging heeft hier zelf in 

geïnvesteerd. De bouwkundige staat van de kleedkamers vertonen wel een aantal knelpunten 

waaronder de fundering, buitenmuren en het dak. Daarnaast is de isolatiewaarde van de kleedkamers 

erg laag waardoor het verbruik hoog is. Aan de binnenzijde zijn de kleedkamers aan een cosmetische 

verbetering toe. Als eigenaar van de accommodatie wil s.c.n. investeren in het oplossen/verbeteren 

van de knelpunten. Het meerjaren buitensportaccommodatiebeleid moet wel perspectief bieden dat 

de accommodatie 10/20/30 nog blijft bestaan om de investering terug te verdienen.  

 

Veldkwaliteit 

De kwaliteit van de velden is zeer goed te noemen. De vereniging kan door de zelfwerkzaamheid zelf 

en zo vaak als ze willen onderhoud plegen aan de velden. Dit is dan ook duidelijk zichtbaar. De 

vereniging heeft dan ook geen knelpunten m.b.t. de sportvelden. Naast de kwaliteit is er ook 

voldoende capaciteit en is er geen behoefte aan uitbreiding. 

 

6.7 Noordscheschut “De Meulewieke” 

In Noordscheschut ligt het sportpark “ De Meulewieke”. Op dit complex is voetbalvereniging v.v. 

Noordscheschut gehuisvest. In 2007 is op dit sportpark een wedstrijd- en trainingsveld voor kunstgras 

in gebruik genomen. 
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Clubaccommodatie 

Voor wat betreft de clubaccommodatie is er voor v.v. Noordscheschut een capaciteitsprobleem ten 

aanzien van de kleedkamers. De vereniging geeft aan dat hier momenteel het grootste knelpunt zit. 

De voetbalvereniging Noordscheschut beschikt momenteel over 8 kleedkamers. Op basis van de 

veldbehoefte (3,8) is de vereniging minimaal 8 kleedkamers nodig. Echter, de vereniging beschikt over 

een aanzienlijke afdeling dames- en meisjesvoetbal. De aanvullende norm van 4 kleedkamers is voor 

de vereniging daarom ook absolute vereiste. Over de functionaliteit van de overige kleedkamers is de 

vereniging tevreden.  

 

Veldkwaliteit 

Naast de problematiek met kleedkamers heeft v.v. Noordscheschut behoefte aan een extra 

wedstrijdveld. De vereniging beschikt over voldoende trainingsvelden. Dit komt mede door het feit 

dat er in 2007 een nieuw kunstgrasveld is gerealiseerd waardoor de trainingscapaciteit is verdubbeld. 

De vereniging geeft aan zich met het nodige kunst- en vliegwerk te redden met het inroosteren van 

wedstrijden. Echter, met 3 wedstrijdvelden en een behoefte van 3,8 is dit nauwelijks te doen. Een 

oplossing kan gevonden om het bestaande trainingsveld (gras) om te zetten naar kunstgras. Hierdoor 

wordt de ruimte efficiënt benut. Er zijn genoeg trainingsvelden en met kunstgras blijft de 

trainingscapaciteit in stand en wordt het aantal wedstrijdvelden met 1 veld uitgebreid. De vereniging 

stelt prioriteit bij de kleedkamers en vervolgens een extra wedstrijdveld.  

 

6.8 Pesse “De Marke” 

De voetbalvereniging s.v. Pesse is gehuisvest in het groene hart van het dorp Pesse op het sportpark 

de Marke. Sportvereniging Pesse organiseert hier voetbal in zowel een zaterdag- als zondagafdeling.  

 

Clubaccommodatie 

De clubaccommodatie voldoet momenteel aan de huidige bouw- en sporttechnische eisen. Onlangs 

heeft de vereniging alle kleedkamers gerenoveerd vanuit de ontvangen beheersvergoeding. Ondanks 

de renovatie wordt de tand des tijd van de accommodatie wel zichtbaar en zal op den duur 

vervanging noodzakelijk worden. Echter, momenteel is hier nog geen noodzaak toe. Ook s.v. Pesse 

constateert een capaciteitsdruk op de kleedkamers door de toename van het dames- en 

meisjesvoetbal.  

 

Veldkwaliteit 

De huidige staat en kwaliteit van de sportvelden is goed te noemen. De vereniging ervaart wel de 

nodige problemen in natte weersperioden. De vereniging geeft aan dat de velden dan snel kapot 

gaan. Volgens de vereniging functioneert de afwatering / drainage van de velden niet goed. Er blijft in 

natte perioden veel en langdurig water op de velden staan In november 2011 is hier een onderzoek 

naar gestart. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden waar nodig maatregelen 

getroffen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de korfbalvereniging en k.v. 

Niek zullen integreren op het sportpark de Marke. Hierdoor zijn een aantal investeringen noodzakelijk 

en mogelijke herindeling van de sportvelden op het sportpark.  

 

6.9 Pesse “Oostering” 

Naast het sportpark de Marke ligt er in Pesse nog een tweede buitensportcomplex aan de Oostering. 

Op dit complex is korfbalvereniging Niek gehuisvest. K.v. Niek beoefent hier de korfbalsport op een 

natuurgrasveld. Daarnaast beschikt de vereniging over een eigen clubaccommodatie met o.a. kantine 

en kleedkamers. Vanuit de ontwikkeling woningbouwdorpen is het huidige korfbalveld verplaatst en 

is de verlichting en drainage opnieuw aangelegd. Op het moment dat woningbouw start op het 

huidige complex van Niek zal de vereniging verhuizen naar sportpark de Marke. Zowel k.v. Niek en s.v. 
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Pesse hebben een intentieverklaring getekend voor deze toekomstige huisvesting. Momenteel zijn de 

eerste verkennende gesprekken met s.v. Pesse gestart voor de invulling van deze toekomstige 

huisvesting.  

 

6.10  Tiendeveen “Molenweg” 

Voetbalvereniging Tiendeveen maakt momenteel gebruik van de accommodatie aan de Molenweg. In 

het seizoen 2007-2008 is de vereniging voorzien van een geheel nieuwe clubaccommodatie (excl. de 

velden). De kantine en aanwezige opstallen zijn volledig nieuw gerealiseerd. Met de komst van het 

MFC Tiendeveen, planning 2013, zal de huidige voetbalaccommodatie gesloopt worden en plek 

krijgen binnen het nieuwe MFC. In het MFC krijgt de vereniging de beschikking over 

kleedaccommodaties en een verenigingsruimte. De huidige voetbalvelden worden ook verplaatst en 

opnieuw gerealiseerd worden. Met deze wetenschap is er, in overleg met v.v. Tiendeveen, geen 

accommodatiecontrole uitgevoerd en consult gehouden over de ervaringen m.b.t. de huidige 

accommodatie.   
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7. Conclusies  
 

Op basis van de inventarisatie uit de voorgaande hoofdstukken over de buitensportaccommodaties is 

een aantal conclusies te trekken die richtinggevend zijn voor de toekomst. In dit hoofdstuk worden 

deze conclusies genoemd. 

 

Huidige behoefte 

Uit de inventarisatie is gebleken dat de huidige sportaccommodaties en –voorzieningen in Hoogeveen  

in capaciteit ruimschoots toereikend zijn. Als naar de totale capaciteit en behoefte wordt gekeken is 

er bij een aantal buitensporten een aanzienlijke overcapaciteit. Dit zien we bijvoorbeeld bij tennis en 

voetbal. Echter, als bij voetbal gekeken wordt per locatie dan is de overcapaciteit zeer beperkt of 

verwaarloosbaar. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat een totale overcapaciteit veroorzaakt 

wordt door het feit dat in bijna iedere kern één of zelfs meerdere buitensportcomplexen aanwezig is. 

Door een aantal buitensportvoorzieningen te clusteren is er in totaal minder capaciteit is.  

 

In specifieke gevallen als v.v. de Weide en v.v. Noordscheschut is het wel noodzakelijk het aantal 

velden en kleedkamers uit te breiden omdat de huidige behoefte en capaciteit teveel afwijken. Voor 

de korfbalsport zijn er aandachtspunten bij HHV en k.v. Niek. In Elim is er een capaciteitstekort aan 

kleedkamers door de combinatie van s.c. Elim en k.v. Elko. 

 

Demografische ontwikkeling 

Het aantal inwoners in de gemeente  Hoogeveen zal in de periode tot en met 2031 groeien met 4,3%. 

De kern Hoogeveen groeit met 4,5% en de dorpskernen en buitengebieden groeien gezamenlijk met 

3,9%. Per kern en gebied is er wel verschil in groei en krimp en is groei ook sterk afhankelijk van de 

ontwikkeling van woningbouwprogramma’s.  

 

De bevolkingsgroei is het sterkst tot 2021 waarna de groei zal vervlakken. In de bevolkingsgroei is ook 

een sterkte groei in de leeftijdscategorie 65+ en blijven overige leeftijdsgroepen gelijk of nemen iets 

af. Net als de landelijke bevolkingsontwikkeling is er in Hoogeveen ook sprake van vergrijzing maar 

niet of nauwelijks sprake van ontgroening.  

 

Sportbeoefening 

De verwachting is dat de sportdeelname een belangrijke plaats blijft innemen in de 

vrijetijdsbesteding. Er zijn wel verschuivingen waar te nemen die invloed hebben op de aanwezigheid 

en gebruik van sportaccommodaties. Er zal in toenemende mate individueel en in ongeorganiseerd 

verband gesport worden. In de leeftijdsgroep 65+ zal er in toenemende mate gesport worden maar 

deze doelgroep sport  minder in georganiseerd verband.  

De eisen die gesteld worden aan zowel het sportaanbod als sportaccommodaties neemt naar 

verwachting juist wel toe. Door de combinatie minder vrije tijd, maar wel het willen blijven sporten en 

bewegen, is hier van grote invloed op en stelt hogere kwaliteitseisen aan het sportaanbod en 

accommodaties.  

 

Bovengeschetste ontwikkelingen beïnvloeden voor een belangrijk deel het georganiseerde sporten in 

verenigingsverband en daarmee ook de sportaccommodaties. Indien sportbonden en 

sportverenigingen niet inspelen op de veranderde vraag van de gebruiker, gaan er minder mensen 

sporten bij verenigingen. Hiermee kan gesteld worden dat er geen behoefte is aan extra 

voorzieningen. De veranderde vraag stelt wel duidelijke  kwaliteitseisen en wellicht een openbaar 

karakter en algemeen gebruik van voorzieningen.  
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Sportaccommodaties 

Belangrijkste ontwikkelingen die invloed hebben op sportaccommodaties zijn gericht op 

multifunctioneel gebruik. Samenwerking tussen sportverenigingen onderling en tussen sport en 

onderwijs worden steeds belangrijker. Dit vraagt om voorzieningen waar onderwijs en sport dichtbij 

elkaar zijn gehuisvest en dat sportaccommodaties zowel qua inrichting als beschikbaarheid hiervoor 

zijn te gebruiken. In Hoogeveen wordt aan  deze ontwikkeling vormgegeven met het revitaliseren van 

het Bentinckspark en onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal sport een 

belangrijk onderdeel vormen bij clustering van voorzieningen in bijvoorbeeld MFC’s. 

 

De toepassing van kunstgras is onlosmakelijk verbonden aan multifunctioneel gebruik. Regulier gras 

heeft een beperkte bespeelbaarheid en is in natte perioden vaak helemaal niet bespeelbaar. 

Kunstgras heeft op dit gebied geen beperkingen.  

De invoering van kunstgras is ook van toenemende mate van belang als openbare speelruimte. De 

openbare ruimte wordt steeds kleiner met steeds minder sport- en spelmogelijkheden. Een 

kunstgrasveld kan daarmee meerdere functies vervullen; openbare speelruimte, onderwijs en sport. 

Voor sport heeft het ook als extra voordeel dat het zowel als trainings- en wedstrijdveld ingezet kan 

worden waardoor er minder capaciteit aan velden nodig is.  

 

Toekomstige behoefte 

Over het algemeen beschikt Hoogeveen voor nu en tot en met 2021 over genoeg 

buitensportaccommodaties. Voor specifieke sporten als wielrennen, atletiek, tennis, paardensport en 

overige sporten geldt dat de huidige of in ontwikkeling zijnde accommodaties ruimschoots voorzien in 

de behoefte. Voor voetbal, korfbal en hockey is het aantal leden en daarmee de behoefte aan 

accommodaties sterker aan elkaar gekoppeld. Het betreft hier in alle gevallen ook een gemeentelijke 

sportaccommodatie. Voor deze sporten wordt er nader ingegaan op de toekomstige behoefte. 

 

Voetbal 

Met de huidige capaciteit aan voetbalaccommodaties voor Hoogeveen totaal kan ruimschoots 

worden volstaan om de toekomstige behoefte in te vullen. Ook met de toekomstige behoefte zal er 

nog een ruime overcapaciteit zijn. Alleen voor v.v. de Weide en v.v. Noordscheschut zal er, net als bij 

de huidige behoefte, extra capaciteit nodig zijn. Bij v.v. Noordscheschut en s.c. Elim in combinatie met 

k.v. Elko ligt de prioriteit bij het aantal kleedkamers. In alle dorpskernen (m.u.v. Noordscheschut) is de 

behoefte 1 of maximaal 2 wedstrijdvelden. Ook is er in bijna alle gevallen sprake van overcapaciteit in 

(theoretisch) een half of heel wedstrijdveld. Door het samenvoegen van buitensportcomplexen in 

dorpskernen kan het aantal buitensportaccommodaties en sportvelden beperkt worden. Met de 

invoering van kunstgrasvelden worden  wedstrijd- en trainingsvelden gecombineerd waardoor er 

minderen velden nodig zijn en de bezetting beter zal worden.  

 

Korfbal 

De huidige accommodaties voor korfbal van c.k.v. HHV en k.v. Niek worden als niet 

toekomstbestendig beschouwd. HHV heeft o.a. units als kleedvoorziening. De veldcapaciteit, 

gecombineerd met voetbalvereniging Hollandscheveld, zal de komende jaren te klein worden. Een 

verruiming van het bestaande veld, of vervangen door kunstgras, kan voorzien in de toekomstige 

behoefte.  

Vanwege het woningbouwprogramma woningbouwdorpen zal k.v. Niek verhuizen naar het bestaande 

sportpark “de Marke”. Dit is ook noodzakelijk omdat het huidige veld qua afmetingen, ingekort 

vanwege de eerste fase nieuwbouw,  niet meer voldoet aan de eisen van de korfbalsport. 

In Elim zal bij k.v. Elko in combinatie met voetbalvereniging s.c. Elim een uitbreiding van de 

kleedkamers noodzakelijk zijn.  
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Bij korfbal wordt ook ingezet op de overgang naar kunstgras. Hoewel hier geen noodzaak toe bestaat 

ontstaan hierdoor ook synergievoordelen door multifunctioneel gebruik. Een kunstgrasveld korfbal 

kan ook ingezet worden als trainingsveld voor voetbal waardoor efficiënter gebruik gemaakt kan 

worden van een voorziening.  

 

Hockey 

Vanwege de revitalisering Bentinckspark zal er omstreeks 2016-2017 een nieuwe accommodatie voor 

de hockeyvereniging, in combinatie met korfbal, gerealiseerd worden. Deze accommodatie zal qua 

capaciteit voorzien in de toekomstige behoefte. Echter,vanwege de sterke landelijke opkomst van de 

hockeysport is het niet ondenkbaar dat in de toekomst een uitbreiding van het aantal hockeyvelden 

noodzakelijk is.  

 

Kwaliteit voorzieningen 

Over het algemeen is de kwaliteit van de sportvelden en aanwezige kleedkamers goed te noemen. De 

verenigingen wijzen er wel op dat de functionaliteit goed is maar dat kleedvoorzieningen cosmetisch 

niet meer van deze tijd zijn.  Op de sportcomplexen van sv HODO, sv Pesse, s.c. Elim/ k.v. Elko wordt 

dit benadrukt. Bij HHV is de noodzaak groter omdat de vereniging gebruik maakt van units en deze 

units zijn niet toekomstbestendig. Hier zijn maatregelen noodzakelijk.  

 

De kwaliteit van de sportvelden wordt over het algemeen als goed ervaren. Op een aantal 

sportcomplexen (sv HODO, sv Pesse, Elim en v.v. Hollandscheveld/ HHV) ervaren verenigingen 

knelpunten in natte weersperioden. Hier zal gekeken moeten worden naar de waterhuishouding van 

de sportvelden. Het is een gegeven dat de toplaag van sportvelden op een bepaald moment aan 

vervanging toe zijn. Op de genoemde complexen is een renovatie van de toplaag van de sportvelden 

dan ook noodzakelijk in de periode 2011-2021.  
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8. INVESTERINGSPROGRAMMA 2011 - 2021 
 

Op basis van de toekomstige behoefte en kwaliteit van de buitensportaccommodaties is het noodzakelijk om een aantal investeringen te doen. Op een aantal 

accommodaties is een investering nodig omdat de capaciteit ontoereikend is. Daarnaast zijn een aantal accommodaties dusdanig gedateerd of zelfs tijdelijk gehuisvest dat 

investeren ook noodzakelijk is. 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de benodigde investeringen in buitensportaccommodaties voor de periode 2011 – 2021. In dit overzicht staan niet 

de geplande investeringen in Bentinckspark weergegeven. Daarnaast is het sportcomplex van s.c.n. in Nieuwlande niet opgenomen. Deze vereniging is zelf 

verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en investeringen in het sportcomplex.  

 

 
Accommodatie Investering Jaar →→→→   2012 - 2014 2015 - 2018 2019 - 2021 

Schutlanden - v.v. de Weide 
Aanleg nieuw kunstgrasveld  € 500.000,-   

Renovatie kunstgras   € 300.000,-  

De Meulewieke -  v.v. Noordscheschut 
Aanleg nieuw kunstgrasveld  € 500.000,-   

Nieuwbouw 4 kleedkamers  € 350.000,-   

Molenweg -  v.v. Tiendeveen  Nieuwbouw (ontwikkeling MFC)  PM   

Pesse de Marke - k.v. Niek / s.v. Pesse 

Kunstgrasveld korfbal   € 150.000,-  

Nieuwbouw 4 kleedkamers  korfbal   € 350.000,-  

Kunstgrasveld voetbal   € 500.000,-  

Aanpassing kantine integratie korfbal   € 200.000,-  

’t Hoge bos - s.v. HODO Renovatie grasvelden    € 100.000,- 

De Oosthoek - v.v. Hollandscheveld Renovatie grasvelden    € 100.000,- 

De Oosthoek - HHV 
Nieuwbouw 4 kleedkamers   € 350.000,-   

Kunstgrasveld korfbal  € 150.000,-   

Carstensdijk - k.v. Elko / s.c. Elim 

Nieuwbouw 4 kleedkamers korfbal/voetbal 

+ aanpassing scheidsrechterskleedkamer 
 € 400.000,-   

Renovatie grasvelden    € 100.000,- 

Overig: roeivereniging, Paardensport etc. Aanvullende voorzieningen    PM 

Totaal   € 2.250.000 € 1.500.000 € 300.000,- 
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Op de getoonde investeringenlijst staan ook een aantal projecten die voortkomen uit herontwikkeling 

of andere projecten zoals MFC’s en woningbouwdorpen. Deze projecten worden hieronder kort 

toegelicht. 

 

De totale investeringen voor v.v. Tiendeveen vormen een onderdeel in de totale investering voor de 

ontwikkeling van het MFC. De kantine en kleedkamers voor v.v. Tiendeveen komen terug in het MFC. 

Bij het MFC worden ook de sportvelden gerealiseerd. Op basis van de huidige situatie is dit 1 

trainings- en 1 wedstrijdveld voor voetbal.   

 

In Pesse zijn de voorbereidingen voor het woningbouwprogramma gestart. Deze nieuwbouw zal 

onder andere gerealiseerd worden op het huidige terrein van de korfbalvereniging Niek. De 

sportvereniging Pesse (voetbal) en k.v. Niek hebben een intentieverklaring ondertekend om te 

integreren op het huidige complex “de Marke” waar de voetbal is gehuisvest. Voor de integratie en 

verhuizing van k.v. Niek zijn een aantal aanpassingen en investeringen noodzakelijk. Deze 

investeringen worden gedaan uit het woningbouwprogramma. De planning voor deze verhuizing ligt 

nu in de periode 2015-2018. Afhankelijk van de ontwikkeling van de nieuwbouw kan deze 

verplaatsing, en darmee de investeringen, eerder plaatsvinden.   
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9. Bijlagen 
 

A. Overzicht huidige gemeentelijke buitensportaccommodaties 
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A.  Overzicht huidige gemeentelijke buitensportaccommodaties  
 

Accommodatie Adres Plaats Bouwjaar 
m² 

perceel 
Gebruikers Wedstrijdvelden Trainingsvelden Kleedkamers 

Bentinckspark, Terpweg 
Bentincksdijk, 

sportveldenweg 
Hoogeveen 1964 40 ha 

    

     
HAC'63  (atletiek)    Atletiekbaan (6-laags) 400m  Binnenveld   4 

          HHC (hockey) 2 kunstgrasvelden   4 

      
2008-

heden 
  

Voetbaldriekhoek  

(in ontwikkeling) 

HZVV & v.v. Hoogeveen 

2 kunstgras hoofdvelden 

4 kunstgrasvelden (2 jeugd) 

3,5 wedstrijdveld 

  27 

          Thrianta (korfbal) 16.000 m²   4 

          Peddelaars (wielrennen) 654m asfaltbaan   N.v.t. 

Schutlanden/ De Weide De Elbe Hoogeveen 1982 8 ha VV De Weide 

1 grassmaster hoofdveld 

1 kunstgrasveld 

3 wedstrijdvelden 

 1 trainingsveld   14 (+2)) 

Sportveldencomplex Noordscheschut Coevorderstraatweg Noordscheschut onbekend 5 ha VV Noordscheschut 
1 kunstgrasveld 

2 wedstrijdvelden 
 1 trainingsveld   8 

’t Hoge bos Hollandscheveld Kerkhoflaan Hollandscheveld onbekend 6 ha S.V. HODO 
3 wedstrijdvelden (voetbal) 

1 handbalveld 
 1 trainingsveld   6 

Sportveldencomplex 

De Oosthoek 
Schoonhovenweg Hollandscheveld 1980 6 ha V.V. Hollandscheveld (voetbal) 3 wedstrijdvelden  1 trainingsveld   8 

          Korfbalvereniging H.H.V. 6.500 m²   4 

Sportveldencomplex Elim Carstensdijk Elim onbekend 6 ha S.C. Elim (voetbal) 3 wedstrijdvelden  1 trainingsveld   8 

          Korfbalvereniging Elko 9.400 m²   - 

Sportveldencomplex De Marke Oostering Pesse onbekend 7 ha S.V. Pesse (voetbal) 
 

 1,5 trainingsveld   6 

          K.V. Niek (korfbal) 5.000 m²   4 

Sportveldencomplex Tiendeveen Molenweg Tiendeveen 2007-2008 2 ha VV Tiendeveen 1 wedstrijdveld 
  1 trainingsveld 

  
4 

Sportveldencomplex Nieuwlande Oostopgaande Nieuwlande onbekend onbekend SCN Nieuwlande (voetbal) 2 wedstrijdvelden  1 trainingsveld  5 

 


