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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, archeologie, 

monumenten en cultureel erfgoed van 

de gemeente Hoogeveen. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2014. 

HOOFDSTRAAT HOOGEVEEN

In het noordelijke deel van de 

Hoofdstraat staat een aantal oudere 

panden dat verbonden is met de 

ontwikkelingsgeschiedenis van 

Hoogeveen. Enkele zijn beschermd 

als rijksmonument. Het pand op 

nummer 5 bijvoorbeeld, dat in 1882 

werd gebouwd als woonhuis voor de 

toenmalige burgemeester Ebbinge en 

momenteel in gebruik is als kantoor. 

De huidige eigenaar zocht naar 

mogelijkheden voor uitbreiding van de 

kantoor- en woonruimte en verzocht 

daarom om vooroverleg met de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Cultuurhistorie. 

Het pand bestaat uit een hoger 

deel met twee bouwlagen aan de 

straatzijde, afgedekt met een schilddak. 

Daarachter bevindt zich een lager 

deel bestaande uit één bouwlaag en 

afgedekt met een afgeknot schilddak. 

Eén van de mogelijkheden die de 

eigenaar wilde onderzoeken, was 

uitbreiding van het pand door dit 

afgeknotte schilddak te verhogen. Dit 

zou echter tot gevolg hebben dat de 

verhoogde kap zou insnijden in de 

achterzijde van de kap op het hogere 

gebouwdeel. Een andere optie was 

uitbreiding van de begane grond aan 

de achterzijde. De commissie zag geen 

mogelijkheid in de verhoging van de 

afgeknotte schildkap. De hoofdvorm 

van het monument zou daarmee 

te sterk worden aangetast. Een 

uitbreiding van de begane grond aan de 

achter- of tuinzijde bood in haar ogen 

meer mogelijkheden. De voorkeur 

ging daarbij uit naar een uitbreiding 

met een vrijstaand bijgebouw, dat 

eventueel via een ondergeschikte 

verbinding met het monument wordt 

verbonden. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 118 behandelingen

Cultureel erfgoed/monumenten- 

adviezen: 0

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN 

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe eens per 

twee weken. De kleine commissie, 

bestaande uit twee rayonarchitecten 

van Libau, is gemandateerd door de 

CRKC. 

De grote commissie bestaat uit 

externe deskundigen en behandelt 

naast welstandsplannen ook cultureel 

erfgoed/monumentenplannen. Deze 

vergaderingen vinden afwisselend 

plaats in de gemeentehuizen van 

Midden-Drenthe en Emmen. De 

CRKC was in de gemeente Hoogeveen 

in 2014 als volgt samengesteld:

• J.H. van der Laan, voorzitter

• H.H. Assies, voorzitter

• J.J. Battjes, bouwhistorie

• A.R. Garrelts, stedenbouw- 

en landschap

• H. Haak, restauratie architect

• drs. M. van der Heide, 

cultuur- en architectuurhistorie

• ir. A. Ritsema, architect

• A. Vos, architect AvB

• R. Kuik, burgerlid Hoogeveen

• ir. A. De Groot, rayonarchitect 

• ing. F.A. Pentega, rayonarchitect

• ir. B.J. Smit, secretaris

U I T G E L I C H T 

Hoogeveen: cijfers & resultaten

'DE KAAP HOOGEVEEN'     PARKEERGARAGE, WONINGEN, APPARTEMENTEN, ZORG, PARK EN OPENBARE RUIMTE ^^p åÉíÅÉíáÜÅê^

WELSTANDSADVIEZEN

• Op het terrein van een voormalige 

kwekerij aan de Stuifzandseweg in 

Hoogeveen komt een voorziening 

voor dagbesteding voor mensen 

met een verstandelijke beperking. 

Een deel van de kassen wordt 

gesloopt, de bedrijfswoning wordt 

een winkel en op de vrijgekomen 

ruimte worden een woongebouw, 

een werkgebouw en een gebouw 

voor multifunctioneel gebruik 

gebouwd. De gebouwen worden 

opgetrokken in baksteen en hout 

in gedekte, natuurlijke kleuren en 

het erf wordt landelijk en sober 

ingericht. De commissie reageerde 

met waardering op het schetsplan. 

Zowel in opzet als uitwerking is 

goed ingespeeld op de kenmerken 

van de bestaande locatie en op 

de karakteristiek van de landelijke 

bebouwing.

• In het meest zuidelijke deel van 

De Kaap worden drie appartemen-

tengebouwen gebouwd. Het beleid 

in dit gebied is gericht op verster-

king van de historische structuren. 

Stedenbouwkundige accenten 

kunnen deze structuren versterken, 

mits ze zich uiteraard door archi-

tectonische kwaliteit onderscheiden. 

De commissie reageerde met waar-

dering op het plan voor deze appar-

tementengebouwen en het gebied 

daar omheen.    
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