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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten en 

cultureel erfgoed voor de gemeente 

Emmen. Deze kaart geeft een beeld 

van onze inzet in 2016.

UITBREIDING BIJ 

RIJKSMONUMENT EMMEN

De Rijksmonumentale boerderij aan 

het Noordeind in Emmen is ingericht 

als museumboerderij Nabershof 

van ’t Volk van Grada. Dit museum 

wordt onderdeel van Geopark De 

Hondsrug en in dat kader uitgebreid 

met een tentoonstellingsruimte die de 

functie krijgt van ‘expeditiepoort’. Het 

omringende terrein wordt heringericht 

om ruimte te maken voor parkeren. 

Voordat een ontwerp voor de 

tentoonstellingsruimte werd gemaakt, 

is eerst onderzoek gedaan naar de 

ruimtelijke context. Deze bepaalde 

onder andere de uitbreidingsrichting 

en de locatie van het parkeerterrein. 

Voor de vormgeving van de nieuwe 

expositieruimte is expliciet gekozen 

voor een hedendaags ontwerp met 

een ander karakter dan de bestaande 

historische bebouwing. 

UITBREIDING FUNCTIES 

PROVINCIAAL MONUMENT 

SCHOONEBEEK

Het samengaan van twee 

kerkgemeenschappen in Schoonebeek 

was in 2016 aanleiding voor het 

ontwikkelen van een plan voor de 

zaalkerk in de kern van het dorp. 

Deze kerk werd in 1927 gebouwd 

in opdracht van de kerkvoogden 

van de Nederduitsch Hervormde 

Gemeente. In het plan dat de huidige 

eigenaar ontwikkelde, blijft de 

huidige functie behouden en wordt 

de kerk daarnaast geschikt gemaakt 

voor multifunctioneel gebruik. Het 

bestaande kerkinterieur wordt 

gerevitaliseerd en aan de achterzijde 

komt een uitbouw waarin een entree 

en vergaderruimtes gerealiseerd 

worden. De uitbouw kan bovendien 

worden ingericht als podium. De 

monumentencommissie denkt dat de 

voorgestelde ingrepen een verstilling 

creëren die passend is bij het gebouw. 

De verbouwing van het kerkgebouw 

valt samen met de herinrichting van 

het centrum van Schoonebeek. 

LIBAU ON TOUR

Ruim 40 wethouders en medewerkers 

van Groninger en Drentse 

gemeenten bewonderden in 2016 

in het kader van ‘Libau on tour’ het 

centrum van Emmen. Zij maakten 

een stadswandeling, stonden stil 

bij het gerestaureerde marktplan 

en het nieuwe stadsplein. Op het 

marktplein werden de aangebrachte 

verbeteringen besproken en op het 

nieuwe plein ging het gesprek over de 

problematiek van de oude achtergevel 

van winkelcentrum De Weiert. Ook 

de plannen voor de oude dierentuin 

kwamen uitgebreid aan de orde.  

IN CIJFERS

Bouwplannen: 174 adviezen

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 5 

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN  

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente wekelijks. De kleine 
commissie vergadert over het 

algemeen eens per 2 weken. Deze 

commissie bestaat uit ten minste 

twee rayonarchitecten van Libau die 

gemandateerd zijn door de CRKC.

De grote commissie (CRKC) 
behandelt naast welstandsplannen ook 

monumentenplannen en vergadert 

eens per 4 weken. Deze vergaderingen 

vinden afwisselend plaats in de 

gemeentehuizen van Emmen en 

Tynaarlo. De CRKC was in de 

gemeente Emmen in 2016 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, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE

• mr. H.H. Posthumus, burgerlid 

Emmen

• ing. R.R. Woltjes arch AvB, 

rayonarchitect / secretaris welstand

• drs. S.M. Tillema, secretaris

monumenten

U I T G E L I C H T 

Emmen: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Het ontwerp voor een nieuwe 

supermarkt in Nieuw Amsterdam 

refereerde in eerste instantie 

wel heel erg letterlijk naar de 

omringende historische gevels. 

Omdat het plan hierdoor onnodig 

ingewikkeld werd, adviseerde de 

welstandscommissie een meer 

indirecte verwijzing. Aanpassing 

leidde tot een consequenter en 

duidelijker plan. 

• De eigenaar van een bijzonder 

gebouw aan de Kapelstraat in 

Emmen, wilde dit voorzien van 

reclame. Omdat de gebogen gevels 

van dit pand maatwerk vereisen, 

voerde de welstandsarchitect van 

Libau een aantal gesprekken met de 

eigenaar. Dit leidde tot een voor alle 

partijen bevredigende oplossing. 

• De welstandscommissie was 

bijzonder positief over het 

verbouwplan voor het gebouw 

van de voormalige cartografische 

rijksdienst in Emmen. De ontdekking 

van asbest leidde helaas tot sterke 

wijzigingen in dit plan. Gelukkig ging 

dit niet ten koste van de kwaliteit.
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