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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, archeologie, 

monumenten en cultureel erfgoed 

voor de gemeente Coevorden. Deze 

kaart geeft een beeld van onze inzet 

in 2015.

SINT FRANCISCUSKERK 

STEENWIJKSMOER

Centraal in Steenwijksmoer staat de 

Sint Franciscuskerk. Deze werd in 

1932 gebouwd, heeft de status van 

Rijksmonument en is tot op heden in 

gebruik bij de Parochie St. Franciscus 

van Assisië. Het kerkbestuur wil de 

vensters vervangen door nieuwe, 

stalen vensters en ziet daarbij ook de 

mogelijkheid om de eerder verloren 

gegane glas-in-lood ramen (deels) te 

herplaatsen. De monumenten-

commissie had waardering voor het 

zorgvuldige ontwerp waarin is gezocht 

naar een duurzame oplossing met 

respect voor de monumentale 

verschijningsvorm van de kerk.

STATIONSGEBIED 

COEVORDEN

De gemeente is de omgeving van het 

stationsgebied in Coevorden aan het 

herontwikkelen. Omdat een deel van 

het plangebied binnen de 17de eeuwse 

vesting ligt, vroeg de gemeente Libau 

om een Programma van Eisen op 

te stellen voor de archeologische  

begeleiding van de werkzaamheden. 

De huidige stad is gegroeid uit een 

nederzetting die ontstond in de 

middeleeuwen, bij een voorde in 

het beekdal van het Loodiep. Deze 

voorde werd al in de 12de eeuw 

beschermd met behulp van een 

kasteel. Het eerste echte vestingwerk 

dat hier gebouwd werd, was de laat 

16de-eeuwse citadel rond het kasteel 

en de motte. De vesting die de gehele 

nederzetting Coevorden omgaf, werd 

aangelegd in de vroege 17de eeuw 

en in 1702 verbeterd onder leiding 

van Menno van Coehoorn. Tijdens 

de ontmanteling van de vesting, 

in 1870 en in de daarop volgende 

jaren, zijn de aardwerken van de 

vesting in de grachten geschoven. 

Onder deze ingeschoven laag kunnen 

archeologische resten voorkomen, 

bestaande uit stedelijk afval uit de 

17de tot en met de 19de eeuw en uit 

resten van strijdgewoel uit de 17de 

eeuw. 

CULTUURHISTORIE ALS 

BASIS VOOR ONTWIKKELING

Libau schreef in 2015 de randvoor-

waarden voor een tweetal plannen: 

De Spinde in Dalen en een nieuw te 

bouwen landhuis aan de Europaweg 

in Coevorden. De cultuurhistorische 

waarden werden beschreven en, 

samen met de gemeente, vertaald naar 

logische ontwikkelingsmogelijkheden. 

Passen hun plannen hierbij, dan kunnen 

initiatiefnemers snel een vergunning 

krijgen. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 147 behandelingen

Archeologische adviezen: 32

Cultureel erfgoed adviezen/ 

monumentenadviezen: 2

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN  

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De CRKC vergadert eens per 

veertien dagen, afwisselend in de 

gemeentehuizen van Midden-Drenthe 

en Emmen. Deze commissie was in de 

gemeente Coevorden in 2015 als volgt 

samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• J.J. Battjes, bouwhistoricus

• ir. A.R. Garrelts, landschapsarchitect/

stedenbouwkundige

• H.G. Haak, restauratie architect

• drs. M. van der Heide, architectuur- 

en cultuurhistorie

• ir. A. Ritsema, architect

• A. Vos, arch AvB, architect

• drs. M.S. Verweij, toehoorder RCE

• ir. A. de Groot, rayonarchitect

• ing. R.R. Woltjes, arch AvB,

rayonarchitect

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

monumenten

 

U I T G E L I C H T 

Coevorden: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Het gebied ten westen van het 

station in Coevorden krijgt een 

kwaliteitsimpuls. Om tot een zo 

hoog mogelijke kwaliteit te komen, 

is het ontwerp voor woningen 

tegenover het supermarktcomplex 

diverse keren in de kleine commissie 

besproken. Het gebied kent een 

fiks niveauverschil en de ontwerper 

wilde zoveel mogelijk rekening 

houden met minder mobiele 

bewoners. De niveauverschillen zijn 

overbrugd door gebruik te maken 

van damwanden als erfovergangen en 

een vloeiend verlopend talud. 

• Eén van de woningbouwcorporaties

zet in op verduurzaming van het 

eigen woningbestand in diverse 

dorpen en de stad Coevorden 

en selecteerde in dat kader voor 

ieder project vier combinaties 

van architecten en aannemers. 

Voorafgaand aan de definitieve 

keuze, legde de corporatie de 

plannen aan de commissie voor. De 

betrokken architecten en aannemers 

kregen daarbij de kans hun 

plannen toe te lichten en vragen te 

beantwoorden. Dit proces bood de 

corporatie de kans om niet alleen op 

grond van financiën en duurzaamheid 

tot een keuze te komen, maar ook 

op grond van ruimtelijke kwaliteit.


