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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten en 

cultureel erfgoed van de gemeente 

Emmen. Deze kaart geeft een beeld 

van onze inzet in 2015.

ZUIDERKERK EMMEN

Nadat de PKN de Zuiderkerk in 

Emmen niet langer meer gebruikte, 

begon het Cuypersgenootschap een 

lange strijd voor de aanwijzing van 

deze kerk als monument. Dit leidde 

tot plaatsing op de gemeentelijke 

monumentenlijst en vervolgens een 

plan voor herbestemming. De kerk 

krijgt een nieuwe functie als 

appartementengebouw met dertien 

wooneenheden. De nieuwe invulling 

wordt als doos-in-doosconstructie 

gerealiseerd en het wonen gaat op 

verschillende niveaus plaatsvinden. 

De verdiepingsvloeren worden, door 

middel van vides, zo veel mogelijk vrij 

gehouden van de buitengevels en de 

noodzakelijke ingrepen aan het 

exterieur blijven beperkt. De 

monumentencommissie vindt dat 

de nieuwe invulling op inventieve 

wijze gerealiseerd wordt en bijdraagt 

aan het duurzame behoud van dit 

monument. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 269 behandelingen

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 5

RAYONARCHITECT EN 

WELSTAND

De rayonarchitect van Libau 

bezoekt uw gemeente wekelijks 

om plannen door te nemen. Het 

gaat hierbij vaak om plannen voor 

schuren, bijgebouwen, dakkapellen, 

woningen in uitbreidingsplannen, 

gevelwijzingen en het vergroten 

van landelijk en in linten gelegen 

woningen. De gemeente heeft in het 

verleden voor veel uitbreidingswijken 

beeldkwaliteitsplannen vastgesteld. 

Het advies van de CRKC om deze te 

vereenvoudigen, leidde er samen met 

de algemene trend om te dereguleren 

toe dat veel beeldkwaliteitsplannen 

in de nieuwe welstandsnota zijn 

weggelaten. De in 2015 opgestelde 

welstandsnota is daardoor niet alleen 

eenvoudiger geworden, maar ook 

beter werkbaar.  

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN 

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit en Cultuurhistorie 

behandelt naast welstandsplannen 

ook monumentenplannen. Deze 

vergaderingen vinden afwisselend 

plaats in de gemeentehuizen van 

Midden-Drenthe en Emmen. De 

CRKC was voor de gemeente Emmen 

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

• mr. H.H. Posthumus, burgerlid 

Emmen

• ing. R.R. Woltjes arch AvB,

rayonarchitect

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

monumenten

 

 

U I T G E L I C H T 

Emmen: cijfers & resultaten

SCHAAPSKOOI WEITEVEENDRENTHE COLLEGE EMMEN

WELSTANDSADVIEZEN  

• De transformatie van het 

oude marktplein en het nieuwe 

raadhuisplein, met daaronder 

een tunnel en een parkeergarage, 

gaven het centrum van Emmen 

in 2015 een vernieuwd uiterlijk. 

De realisatie van Wildlands op de 

nieuwe locatie droeg hier eveneens 

aan bij. De welstandsarchitect 

beoordeelde de verplaatsing van 

enkele herinneringsobjecten, een 

speelobject en een kunstwerk op het 

nieuwe plein. Deze werden onder 

mandaat geaccordeerd. Het nieuwe 

plein is inmiddels een zeer gewilde 

verblijfsplek.   

• Het Drenthe College wil een 

oude school aan de Van Schaikweg 

in Emmen opnieuw inrichten 

en een nieuw uiterlijk geven. 

De welstandscommissie had 

bedenkingen bij de voorgestelde 

harde rode gevelkleur. Deze 

kleur verdwijnt nu achter nieuwe 

geperforeerde beplating. Dit leidt 

tot een veel genuanceerder en 

aanvaardbaarder beeld.   

• Het Drentse Landschap bouwt in

Weiteveen een nieuwe schaapskooi 

met koeienstal, beheerderswoning 

en bezoekerscentrum. De 

ontwerper heeft het bouwplan in 

grote harmonie met het landschap 

en grotendeels verzonken in het 

landschap ontworpen. Materiaal en 

vormgeving zijn beide zorgvuldig 

afgestemd op het omringende, 

bijzondere landschap.


