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PARK DWINGELAND, TOEN EN NU

1

DE OUDE BIEB

2

'Het was allemaal water, water, water' - Kopte RTV Drenthe op 14 juni 2017.

'De Oude Bieb' is halverwege de jaren 30 van de 20e eeuw gebouwd. Het

Het was toen precies tien jaar geleden dat een vrij zeldzaam natuur-

kreeg de naam 'Huize Beatrix'. Tot in de jaren '60 deed het dienst als

verschijnsel neersloeg op het centrum van Hoogeveen. Het paadje waar u nu

woonadres van het vroegere 'Armenwerkhuis'. Vanaf midden jaren '70
vestigde de openbare bibliotheek zich er. Dit bleef zo tot 2009. Vanaf 2010

over loopt is recent aangelegd. 15 jaar geleden zag dit park er compleet
anders uit. Het was charmant en je had oprecht het gevoel dat je in een park

tot heden vestigen zich er kinder- en buitenschoolse opvang. Eveneens
zijn er meerdere bedrijven gevestigd.

stond - los van 'de stad'. Ik neem de vrijheid ligt te overdrijven.., maar je had
een Kreidler nodig om in een dagdeel rond de bomen te rijden die er toen
stonden. In mijn herinnering waren ze 'gigantisch'. Het natuurverschijnsel

U vindt meer

wordt verstaan als 'downburst'. Op deze website wordt breeduit stilgestaan
bij het fenomeen. Ook ziet u daar een fotoreportage.

informatie op:

BENTINCKSKERK

https://deoude
bibliotheek
hoogeveen.nl/

3

historie/

Gebouwd als tweede Gereformeerde kerk in Hoogeveen, na de
Hoofdstraatkerk. Belangrijke interbellumkerk met toren. Van 1945 tot 1978
hielden de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
(GKV) in afzonderlijke kerkdiensten in dit gebouw. In 1978 overgenomen
door de GKV. Buiten gebruik als GKV in 2002, toen de Bentinckslaankerk "te
klein was geworden". Later, in 2004, werd door de GKV een nieuw
kerkgebouw "De Opgang" in gebruik genomen.
In 2011 na een verbouwing in gebruik genomen door Promens Care. Het
exterieur is vrijwel geheel intact gebleven.
Bron: https://reliwiki.nl/index.php/Hoogeveen,_Bentinckslaan_78_-_Bentinckskerk

bron: deoudebibliotheekhoogeveen.nl
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KANAALWEG
De Kanaalweg heet niet voor niets
zo. Vroeger stroomde hier het
kanaal dat in verbinding stond
met de Hoogeveensche vaart.
Beeldbron: De Historische Kring Hoogeveen

HET ROELOF VAN ECHTENCOLLEGE 5
/ MENSO ALTING COLLEGE

bron: Hoogeveensche Courant

De locatie van het vroegere, ofwel
'Oude Mac'. In 2018 is dit gebouw
tegen de vlakte gegaan.
Ondertussen staan er de huizen
waar u nu langsloopt. Het blijft
wennen, in mijn geheugen staat in
ieder geval gegrift dat dit gebouw
hier stond.. ook in het uwe?

LTS

6

Op de locatie waar nu de
'Witte flat' en de witte
huizen staan stond vroeger
de Oude ‘Lagere Technische
School’ / Ambachtsschool.

GROTE KERK 7

GEMEENTEHUIS MET CARRILONTOREN 8

Ned.Herv.Kerk. Oorspronkelijk 17e eeuwse kruiskerk, in de jaren 1766 tot
1804 vergroot tot driebeukige hallenkerk. Boven de zuidelijke ingang van
de kerk is een houten zonnewijzer aangebracht. De wijzerplaat is
bovenaan gesigneerd. De oorspronkelijke kerk werd gebouwd in een
classicistische stijl met het Grieks kruis als grondplan. De bouw wilde niet
echt vlotten, pas in 1664 kon het gebouw in gebruik worden genomen.

Het gemeentehuis is gebouwd in 1940 naar een ontwerp van architect C.J.
Blaauw in de stijl van de Delftse School. De toren van het gemeentehuis ligt in de

BEELD 'TURFGRAVERS'

9

Hiervoor moet u het park ingelopen zijn
achter het gemeentehuis. U kunt het
relatief eenvoudig vinden, het staat
dichter bij de weg dan bij het
gemeentehuis. De kunstenaar (Weezelaar,
H. - 1975) heeft twee turfgravers
afgebeeld. Hoogeveen dankt zijn naam
aan de 'veengebieden'. De veengebieden
werden ontgint door 'turfgravers'.

as van de Grote Kerkstraat aan het Raadhuisplein; in 1935 werd deze doorbraak
in de Hoofdstraat gerealiseerd n.a.v. een wijziging van het uitbreidingsplan. De
centraal in de voorgevel geplaatste entreepartij met dubbele deur met zijlichten,
voorzien van smeedijzer en een rondboogvormig bovenlicht. De toren is op het
lage bouwdeel, tegen de kopse gevel van het hoge deel geplaatst en bestaat uit
een vierzijdig gemetseld torenlichaam met uurwerken, achtzijdige
opengewerkte bovenbouw met carillon, houten balustrade en een met leien
gedekte concaaf gewelfde spits met houten bekroning.

'DE OOSTENRIJKSE' BUURT
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bron: www.provincialemonumentendrenthe.nl/
monumenten/oostenrijkse-buurt/

Twaalf Oostenrijkse woningen (houten montagewoningen) gebouwd in 1948. De woningen zijn gelegen in een
naoorlogse wijk aan de noordzijde van het centrum van Hoogeveen in een gebied dat wordt omsloten door de
Oostenrijkselaan, Blankenslaan-Oost, Van Limburg Stirumstraat en de Van Nijenhoevelaan. Omdat deze woningen
door Oostenrijk werden geleverd, werd deze buurt als snel de Oostenrijkse buurt genoemd. Het zijn ongeveer de
eerste huizen die na de oorlog zijn gebouwd. Door de vrije situering van de woningen en de grote hoeveelheid
groen ademt het buurtje een bijzondere parkachtige sfeer uit.

RISTORANTE DA LUCA 11
Een heerlijke Italiaanse versnapering op 't terras. Eet smakelijk!

8 VRAGEN

AAN JE WANDELPARTNER
1

WELKE BIJNAMEN
HEB JE ALLEMAAL
GEHAD?
2

3

WAT GA JIJ ECHT
NOOIT MEER DOEN?

WELKE GEUR BRENGT
GOEDE HERINNERINGEN
BIJ JE NAAR BOVEN?
5

4

WELK AVONTUUR
ZOU JE MET MIJ
AAN WILLEN GAAN?

WAT ZOU JE MET
DE EXTRA TIJD DOEN,
INDIEN JE NOOIT MEER
ZOU HOEVEN SLAPEN?
6

EN... WAAR BESTEED JE MEER TIJD AAN DAN JE ZOU WILLEN?
7

WAT ROEP JE AL JAREN,
MAAR STEL JE OOK
AL JAREN UIT?

8

ALS JE 1 DING
MOCHT OVERDOEN,
WAT ZOU DAT ZIJN?
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