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HorecabedrijF WeZUP

HerbeSTeMMiNG oUd-aaLdeN

arcHeoLoGiScHe WaardekaarT coeVordeN

WoNiNGboUW aaN de HaVeN

VoorMaLiG PakHUiS coeVordeN 

WoNiNGboUW SPoorHaVeNSTraaT

bedrijFSGeboUW daLeN dieNSTGeboUW eUroTerMiNaL coeVordeN



Libau verzorgt sinds 1 juli 2012 de 
advisering op het gebied van welstand, 
archeologie, monumenten en cul-
tureel erfgoed voor de gemeente 
coevorden. deze kaart geeft een 
beeld van onze inzet.  

BentheimerBlokje in 

coevorden

doel: restauratie van de vervallen 
panden. 
Middel: begeleiding van gemeente en 
initiatiefnemer (woningcorporatie 
domesta), ondersteuning subsidieaan-
vragen.
resultaat: behoud en restauratie van 
de uit 1769 bestaande panden met 
behoud van de cultuurhistorische 
waarden.
 
locatie van Gend & loos 

te coevorden

doel: haalbaarheidsonderzoek voor 
herbestemming. 
Middel: plan van aanpak voor onder-
zoek opstarten in samenwerking met 
dbF en Nibag. 
resultaat: inmiddels is met de gemeen-
telijke haalbaarheidsstudie gestart.

voormaliG pakhuis te 

coevorden

Status: rijksmonument. 
Plan: creëren van logiesaccommodatie. 
advisering: bezwaren tegen de ver-
wijdering van samengestelde stalen 
kolommen in het interieur en tegen 
het doorbreken van de samenhang in 
de zijgevel door vier nieuwe openin-
gen aan te brengen. 
resultaat: kamers alleen via de voor-
gevel, gericht op de haven, van daglicht 
voorzien. bij vervolgindiening is het 
gesloten karakter van de zijgevel 
gerespecteerd. de stalen kolommen 
bleken al verwijderd, toch een positief 
advies.
 
herBestemminG voorma-

liGe stal en werktuiG-

BerGinG te oud aalden

Waar: in het beschermde dorpsgezicht.
Plan: verbouwen van een voormalige 

stal en werktuigenberging tot twee 
woningen.
Sober maar goed afgewogen schets-
plan, dat respect toont voor het 
oorspronkelijke gegeven en voor de 
waardevolle omgeving. 
advisering: commissie adviseerde posi-
tief en wacht de verdere uitwerking 
met belangstelling af. 

voormaliGe veenarBeiders 

woninG te nieuwe krim

Status: provinciaal monument. 
aanleiding: aanvraag voor sloop van 
voormalige veenarbeiderswoning, in 
verband met nieuwe bedrijfsvestiging 
op het perceel, en verzoek om het 
pand af te voeren van de provinciale 
monumentenlijst.
Plan: de eigenaar stelde voor om 
op vrijwel dezelfde plek een nieuwe 
woning te bouwen, waarvan het ont-
werp verwees naar de oude situatie.  
advisering: de commissie oordeelde 
negatief. de oude veenarbeiderswo-
ning is dermate bijzonder en uniek 
dat sloop een groot cultuurhistorisch 
verlies zal betekenen. Het huis is de 
laatste uit een reeks van zeven van 
dergelijke woningen. Het advies was 
om het pand op de provinciale monu-
mentenlijst te handhaven en in te zet-
ten op behoud en herstel.
 
erfGoed trust

Samen met de Stichting Het drentse 
Landschap, de gemeenten emmen, 
Tynaarlo, coevorden, Hoogeveen en 
Noordenveld, heeft de gemeente de 
mogelijkheden onderzocht hoe haar 
eigen panden met een monumen-
tenstatus eventueel kunnen worden 
ondergebracht bij de Stichting Het 
drentse Landschap in een zogenaamde 
‘erfgoed Trust’. doel hiervan is het 
behoud van de panden en het waar-
borgen van het professionele beheer 
ervan. daarbij moet ook sprake zijn 
van aandacht voor de kosten, de 
efficiëntie en verbindingen met de 
lokale gemeenschap. Hiervoor is een 
format ontwikkeld, waarin de kosten 
voor herstel en instandhouding van 

het monument inzichtelijk worden. 
dit format maakt het mogelijk om de 
overdrachtswaarde van monumenten 
op onafhankelijke wijze vast te stellen. 
Libau heeft de gemeenten tijdens dit 
onderzoek geadviseerd en begeleid.

in cijfers

bouwplannen: 147 behandeld, waarvan 
121 niet strijdig en 26 met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Huisadviseurschap: geen contract.   
archeologische adviezen: 47
keukentafelgesprekken: geen. 
cultureel erfgoed/monumentenadvie-
zen: 6

welstandscommissie

Twee rayonarchitecten van Libau 
bezoeken uw gemeente in principe 
één keer per week. Zij nemen plannen 
door, vormen samen de kleine com-
missie en zijn gemandateerd door de 
welstands- en monumentencommissie. 
Het gevolg is dat relatief weinig plan-
nen aan de welstands- en monumen-
tencommissie van externe deskundi-
gen hoeft te worden voorgelegd. deze 
vergadert eens per veertien dagen, bij 
toerbeurt in Hoogeveen en beilen. 

de welstands- en monumenten-
commissie was in de gemeente 
coevorden in 2012 als volgt samen-
gesteld:
• W.J. Witteveen, voorzitter
• A. Vos arch AvB, architect
• ir. A. Ritsema, architect
• ir. B. Boumans, stedenbouwkundige/  
 landschapsarchitect 
• J. Battjes, bouwhistoricus 
• H. Haak, restauratie architect 
• drs. M. van der Heide, 

cultuurhistoricus   
• drs. M. Verweij, consulent RCE
• ir. A.P. Steenhuis, rayonarchitect
• ir. B.J. Smit, rayonarchitect

u i t G e l i c h t 

coevorden: cijfers & resultaten

welstandsadviezen

• Coevorden, woningbouw bij de Haven
(appartementen) . oordeel en advies 
commissie: het ontwerp is goed afge-
wogen en het project draagt bij aan de 
stedelijke verdichting van het gebied 
rondom de Haven. de commissie sug-
gereerde wel om de scheiding tussen 
beide volumes te verdubbelen, zodat 
de individualiteit van elk wordt bena-
drukt. deze suggestie is overgenomen 

en het resultaat is zichtbaar in de naar 
het water gerichte gevel.

• Coevorden, woningbouw aan de 
Spoorhavenstraat. oordeel en advies 
commissie: het grootschalige ontwerp 
is in zijn uitwerking (te) gedifferenti-
eerd. In detail wel verfijnd, met uit-
zondering van de dakranden. 

• Wezup, herbouw van een 
café-restaurant in het centrum van het 
dorp. oordeel en advies commissie: 

zorgvuldig opgezet ontwerp, stre-
ven naar een hoog kwaliteitsniveau. 
discussiepunt was de keuze van een 
‘hooimijt’ als beeldmiddel voor het 
restaurant. de commissie suggereerde 
om meer te abstraheren teneinde het 
contrast met de traditionele volumes 
van café en zaalruimte te versterken. 


