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libau verzorgt sinds 1 juli 2012 de 
advisering op het gebied van monu-
menten en cultureel erfgoed voor 
de gemeente Emmen. in totaal wer-
den in 2012 vijftien plannen aan de 
monumentencommissie voorgelegd, 
waarvan zeven rijksmonumenten, 
drie provinciale monumenten en vier 
gemeentelijke. Eén plan had betrek-
king op het verzoek van de stichting 
cuypersgenootschap tot plaatsing van 
een pand op de gemeentelijke monu-
mentenlijst.  
 
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.

Provinciaal monument: 
recreatiegebouw de boo
Wat: verbouw van boerderij, waar-
bij de schuur geheel geschikt wordt 

gemaakt voor bewoning. Boerderij 
dateert uit 1933 en bezit een karakte-
ristiek voorhuis.
plan: enkele jaren geleden is bij de 
schuur de oostgevel vervangen door 
een lage muur met daarboven een 
open ventilatiestrook, om te voldoen 
aan de hedendaagse ventilatienormen 
voor het vee. het voorstel was om 
de oostgevel te vervangen door een 
houtskeletwand met aan de buitenzijde 
houten potdekselwerk.  
advisering: de commissie adviseerde 
negatief over de houten oostgevel, 
omdat bij een boerderij van dit type 
en uit deze tijd geen hout werd toege-
past voor het schuurgedeelte. ook bij 
een aantal andere onderdelen van het 
verbouwingsplan zijn kritische kantte-
keningen geplaatst.
resultaat: na overleg zijn de meeste 
punten aangepast. Voor de oostge-
vel werd nu een eigentijdse variant 
voorgesteld met glazen puien plus 
houten stijlen en een gedeeltelijke 
houtbekleding, bestaande uit verticaal 
aangebrachte red cedar delen. advies: 
positief. 

Provinciaal monument: 
boskamP 17 te emmen 
aanleiding: plan voor de verbouw/
uitbreiding van een woning die deel 
uitmaakt van een ensemble van 15 
dubbele woningen, daterend uit de 
wederopbouwperiode (1947). 
plan: uitbreiding vindt plaats aan de 
achterzijde met een volume dat haaks 
staat op de bestaande bouw. de nok 
wordt lager gehouden dan de nok 
van de bestaande kap. de achtergevel 
krijgt een opengewerkte, eigentijdse 
invulling.
advies: positief, omdat de uitbreiding 

aan de achterzijde is gesitueerd en de 
voorzijde en het waardevolle straat-
beeld daardoor niet worden aangetast. 
 
rijksmonument: dorPs-
straat 21 te weerdinge 
plan: verbouw en bouwkundig herstel 
van (woon)boerderij. latere wijzigin-
gen en niet passende raamindelingen 
worden ongedaan gemaakt. 
advies: waardering voor de zorgvuldi-
ge aanpak. positief dat de dakvlakken 
geheel gaaf blijven. Beeldbepalende 
karakter van het monument in zijn 
omgeving blijft daarmee overeind. Wel 
de aanbeveling om het kleine raam in 
de zuidgevel, op oude foto’s nog te 
zien, terug te brengen.

beoordeling waarde 
Zuiderkerk te emmen
aanleiding: verzoek van het 
cuypersgenootschap aan het gemeen-
tebestuur om de Zuiderkerk op de 
gemeentelijke monumentenlijst te 
plaatsen. 
middelen: een uitgebreide waardestel-
ling, een overzicht van de gemeentelij-
ke monumentenlijst en de criteria die 
de gemeente hiervoor hanteert. 
oordeel: architectuur- en cultuurhis-
torische waarde: hoog; -stedenbouw-
kundige waarde: midden; -gaafheid/
authenticiteit en uniciteit/zeldzaam-
heid: hoog.
advies: de Zuiderkerk komt in aan-
merking om aangewezen te worden als 
gemeentelijk monument. 

Emmen: cijfers & resultaten
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