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Activum laat het sporthart nog sneller kloppen

Sportcentrum
Activum in het
Hoogeveense
Bentinckspark
opent binnenkort.
Dagblad van het
Noorden nam
alvast een kijkje
in het complex
dat net binnen
de 10 miljoen
euro bleef.

D
HARALD BUIT

De jongste aanwinst in het
gerenoveerde Hooge-
veense sporthart is niet te
missen. De naam wel. Het

is even zoeken naar de aanduiding
‘Activum’ op het kloeke gebouw,
maar wie beter kijkt, ziet dat de win-
nende inzending van een inwoon-
ster in de zijgevel is gefreesd.

Het moderne complex van zo’n
6900 vierkante meter is gefundeerd
op honderden heipalen. ,,Ja, dat was
nog wel even een dingetje’’, zegt ge-
meentelijk projectleider Henk Kos-
ter. ,,Vlak voordat het hier in juni
2015 los ging, waren er problemen
met de heipalen in centrumproject
De Kaap.’’ Daar werden uiteindelijk
alle palen vervangen omdat een
groot deel door het grondwater was
aangetast. ,,In overleg met de aanne-
mer hebben we hier toch maar geko-
zen voor een andere betonsoort en
betere wapening.’’

Om het kostenplaatje op 9,8 mil-
joen euro te houden (exclusief be-
strating) is de uitvoering hier en
daar wat versoberd. ,,Dat geldt niet
voor de vloeren in de sporthallen, de
tribunes en de led-verlichting’’, ver-
duidelijkt wethouder Gert Vos. Hart
van het gebouw is de imposante top-
sporthal met uitschuifbare tribunes,
genaamd Het Stadion. ,,Ik noem het

‘Waar je ook bent
in het gebouw, je
houdt bijna altijd
zicht op de sport’
al de Euroborg (stadion FC-Gronin-
gen, red.). Daar hebben ze ook een
omloop achter de tribunes.’’

Om het galmende geluid in de
topsporthal te beteugelen, zijn de
wanden voorzien van geperforeerde
beplating. Een zegen voor gymlera-
ren die er les gaan geven, maar een
kwetsbare oplossing in relatie tot
hockey, voetbal en handbal. ,,Een bal
die met een noodgang in de wand
knalt, laat wel sporen na’’, zegt pro-
jectleider Koster. ,,Dat wil je voorko-
men, maar we zijn er nog niet over
uit hoe. Het is een spanningsveld.’’

Aan de voorkant van het complex
bevindt zich het sportcafé, dat ge-
pacht wordt door de zusjes Corine
en Rianne Bijl. Een broodje ham-
kaas kost er 1,20 euro, een patatje
1,80 euro. Zo rustig en vredig als het
zonlicht nu over de tafels en stoelen
glijdt, zo woelig was de aanbeste-
ding.

De procedure rond de gunning
van het café deed veel stof opwaai-
en. De verliezende partij, atletiek-
club HAC’63 en volleybalclub Olha-

co, twijfelden aan een eerlijk verloop
en trokken met steun van een aantal
raadsfracties bij de Rekenkamer aan
de bel. Uitkomst van dat onderzoek:
in grote lijnen was alles rechtvaardig
verlopen, maar op onderdelen deed
de handelwijze van de gemeente
‘onhandig en onzorgvuldig’ aan.

Vos en Koster hebben er alle ver-
trouwen in dat De Twee Gezusters,
zoals het sportcafé is gedoopt, een
succes wordt. ,,De zussen richten
zich niet alleen op de horeca, maar
willen ook activiteiten organiseren
en de binding met gebruikers ver-
groten.’’

En verder gaat het door het ge-
bouw. ,,Waar je ook bent, je houdt
bijna altijd zicht op de sport’’, vindt
Vos. ,,Binnen in de hal én buiten op
de atletiekbaan. Het is een soort
doorzonsportcentrum.’’ Eentje
waarbij ook gedacht is aan het ge-
scheiden inzamelen van afval. Bak-
ken in de hal hebben een gedeelte
voor restafval en plastic.

Om het binnenklimaat prettig te
houden, wordt zo’n 10.000 kuub
lucht doorlopend ververst. Koster:
,,Zonder dat je het merkt. Het heeft
zelfs geen effect op een vederlichte
badmintonshuttle. Vraag maar aan
badmintonclub Smash, die de ac-
commodatie afgelopen zaterdag
mocht testen. Nee, we hebben geen
rare dingen ontdekt.’’

Nelli Cooman, Sem Schilt, Donar en cijfers

Sportcentrum Activum, bestemd voor
sportclubs en scholen, bestaat uit drie
sporthallen: Het Stadion (topsporthal
met ruim 2000 tribuneplaatsen), De
Ring (sporthal met 350 tribuneplaat-
sen en een klimwand) en De Gym
(aparte gymzaal, ter vervanging van
de afgebrande gymzaal in park Dwin-
geland). Deze ruimte is geschikt voor
overnachting van groepen. Het Stadi-
on kan ook gebruikt worden voor
evenementen.
De sporthallen en gymzaal zijn in te
delen tot acht speelvelden voor scho-
lieren uit het voortgezet onderwijs
(Roelof van Echtencollege, RSG
Wolfsbos en Eduwiek). Het complex
telt in totaal twaalf kleedkamers.
Het centrale sportcafé, gepacht door
de zusjes Corine en Rianne Bijl, heet
De Twee Gezusters. In het gebouw
zijn verder de praktijkruimte sportfy-
siotherapie van Christiaan Brouwer
gevestigd. Studenten van het Alfa-
college hebben de picknicktafels en
de statafels voor het terras van het
sportcafé ontworpen en gemaakt.
Op het dak van het Activum liggen
980 zonnepalen. De gemeente exploi-
teert de panelen niet, maar profiteert
er wel van. Een derde van het stroom-
gebruik van het gebouw wordt via de

zonnestroom tegen een gunstig tarief
afgenomen.
Verder is er een systeem aangebracht
voor duurzame warmte en koeling.
Het Activum, het Roelof van Echten-
college en woonzorgcentrum Jannes
van der Sleedenhuis zijn hierop aan-
gesloten. De warmte en koeling wor-
den opgewekt met het leidingwater
dat in het Bentinckspark door de
WMD naar boven wordt gehaald.
Nelli Cooman, voormalig wereldkam-
pioene sprint op de 60 meter, opent
sportcentrum Activum op vrijdag 7
oktober officieel. Ze doet dat om
17.00 uur samen met wethouder Gert
Vos.
Een dag later kan het publiek een
kijkje nemen in het activiteiten- en
sportcentrum, waarmee het Ben-
tinckspark een nieuwe en voorlopig
laatste impuls heeft gekregen.
Belangstellenden kunnen deze zater-
dag onder meer meedoen aan free-
running en hardlopen. Bekende sport-
namen als Sem Schilt, DOS’46,
landelijke korfbalkampioen TOP,
basketballclub Donar en Tresor Dance
Center verzorgen clinics. De band
Alice Springs sluit de dag feestelijk af.
Het programma begint om 15.00 uur
en loopt door tot 23.00 uur.
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Sportcentrum Activum in het Bentinckspark in Hoogeveen.

De lockerwand.


