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Libau verzorgt de advisering op 

het gebied van monumenten en 

cultureel erfgoed voor de gemeente 

Emmen. In 2013 zijn 7 plannen aan de 

monumentencommissie voorgelegd, 

waarvan drie rijksmonumenten, vier 

provinciale monumenten en één 

gemeentelijke. 

ERFGOED TRUST 

Stichting Het Drentse Landschap en de 

gemeenten Hoogeveen, Noordenveld, 

Tynaarlo, Coevorden, Emmen en 

Midden Drenthe, gingen in 2012 met 

elkaar in gesprek over de oprichting 

van een erfgoedtrust. De betrokkenen 

wilden de mogelijkheden onderzoeken 

om gemeentelijk monumentaal 

vastgoed onder te brengen in een 

provinciale erfgoedtrust. Libau 

Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe 

begeleidde dit proces vanaf de start. 

De gesprekken tussen de partijen 

lopen door in 2014. 

HERBESTEMMING 

‘ZANDSTROOIBOERDERIJ’ 

SCHOONEBEEK

In 2013 werd hard gewerkt aan de 

herbestemming van een Saksische 

boerderij uit de zeventiende eeuw in 

Schoonebeek. De museale stijlkamer 

met zandtapijt blijft bestaan en de 

expositie van historische voorwerpen 

die in en om de boerderij werden 

gebruikt zal naar de vergrote 

wagenschuur verhuizen, waar 

bezoekers ook een kopje koffie of 

thee kunnen drinken. Op de deel 

van de grote schuur richt de NAM 

een high-tech expositie over de 

oliewinning in. In deze schuur zijn de 

eeuwenoude gebinten weer zichtbaar, 

doordat de niet-originele plafonds 

verwijderd zijn. Over de oude lemen 

vloer is een nieuwe, verwijderbare, 

vloer van schuimbeton aangebracht. 

Achter de boerderij staat de in 

het kader van de herbestemming 

vergrote wagenschuur. Deze uit 

modern Cortenstaal opgetrokken 

‘schuur’ biedt plaats aan de expositie 

van Stichting De Spiker. De 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Cultuurhistorie is van mening dat 

de voorgestelde verbouw van het 

monument gedurfd is, maar verder 

goed mogelijk. Als alles klaar is, zal aan 

de buitenzijde alleen de bruinstalen 

doos te zien zijn die half naar buiten 

is geschoven, maar rondom los 

gehouden wordt van de bestaande 

constructie. 

HERBESTEMMINGOPGAVE 

TOERMALIJNSCHOOL  

De gemeente Emmen organiseerde 

in samenwerking met de RCE en 

bureau Mevrouw Meijer een traject 

rond de herbestemmingopgave van de 

Toermalijnschool. Libau deed mee aan 

de werksessies en bracht expertise in 

op het gebied van wederopbouw en 

cultuurhistorie. Een presentatie over 

de Drentse naoorlogse schooltypen 

gaf de betrokkenen een indruk van de 

opgave bij deze specifieke school en 

de cultuurhistorische waarden in een 

regionale context. 

MEIJERSWEGJE 11 EMMEN   

In 1956, in de jaren van de 

wederopbouw, is in Emmen een 

aantal woningen gebouwd voor 

medewerkers van de A.K.U. Deze 

woningen zijn ontworpen door 

architect Romke de Vries en vormen 

door de samenhangende architectuur 

een aantrekkelijk ensemble. De 

provincie wees ze in 2009 aan als 

provinciaal monument. 

Om aan de hedendaagse woonwensen 

te kunnen voldoen, worden deze 

woningen regelmatig verbouwd en 

uitgebreid. Ook de eigenaar van het 

Meijerswegje 11 maakte hiervoor een 

plan. Deze woning staat op een hoek 

en de uitbreiding werd voorgesteld 

in de vorm van een plat afgedekt 

volume, tegen de zijgevel aan en naar 

de hoek van de straat gericht. De 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Cultuurhistorie had geen moeite met 

de plaats van de uitbreiding, maar wel 

met de afmetingen en de vormgeving. 

De commissie adviseerde om de 

uitbreiding meer terug te plaatsen 

ten opzichte van de voorgevel van de 

woning en in vormgeving aansluiting te 

zoeken bij de bestaande architectuur. 

Het gewijzigde ontwerp is daarna door 

de commissie van een positief advies 

voorzien.  

VOORMALIGE SCHOOL 

OUDE ROSWINKELERWEG 

Op de hoek van de Oude 

Roswinkelweg en de Duinlaan 

in Emmen staat een voormalige 

lagere school met de status van 

gemeentelijk monument. De gemeente 

dacht er in 2012 nog over om 

dit gebouw te slopen. Nadat het 

pand verkocht werd, ontwikkelde 

de nieuwe eigenaar echter een 

plan dat inzet op restauratie en 

herbestemming tot ‘herbergier’. Dit 

betekent dat er wooneenheden met 

gemeenschappelijke voorzieningen 

in het voormalige schoolgebouw 

gerealiseerd worden. Het pand wordt 

daarbij uitgebreid met een nieuwe 

vleugel.  

De betrokken architect is er goed 

in geslaagd om bij de restauratie 

en verbouw de kwaliteiten van de 

oorspronkelijke architectuur te 

behouden. Stalen kozijnen en ramen 

worden vervangen door aluminium 

kozijnen in een slanke profilering. De 

uitbreiding wordt als nieuwe vleugel 

los gehouden van het oude gebouw en 

voldoende teruggerooid om zich op 

een bescheiden wijze te voegen in het 

straatbeeld.

Emmen: cijfers & resultaten

HERBESTEMMING ZANDSTROOIBOERDERIJ  SCHOONEBEEK OUDE ROSWINKELERWEG 25 EMMEN


