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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed voor 
de gemeente Meppel. Deze kaart geeft 
een beeld van onze inzet in 2013. 

CULTUURHISTORIE

Libau heeft in 2013 via het Steunpunt 
Cultureel Erfgoed afstemming gehad 
met de gemeente Meppel over de 
ontwikkeling van de cultuurhistorische 
inventarisatiekaart. De conceptkaart 
werd positief ontvangen en zal 
een belangrijk instrument zijn om 
cultuurhistorie in de toekomst mee te 
wegen in ruimtelijke plannen. 

MONUMENTEN 

HAVELTERMADE

De provincie Drenthe verzocht in 
2013 de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit en Cultuurhistorie om te 
adviseren over een verzoek van het 
Cuypersgenootschap om een aantal 
woningen in de wijk Haveltermade aan 
te wijzen als provinciaal monument. 
Het gaat hierbij om woningen 
uit de wederopbouwperiode die 
zowel in architectonisch als in 
stedenbouwkundig opzicht van hoge 
kwaliteit zijn. Een deel ervan vormt 
een bijzonder ensemble aan de kop 
van de wijk Haveltermade aan de 
zuidoever van het riviertje de Wold 
Aa. Mede door de zeldzaamheid en 
gaafheid van de woningen en het 
belang van de woningen voor de 
wederopbouwarchitectuur in de 

provincie Drenthe, heeft de commissie 
positief geadviseerd. 

SCHULTEHUIS MEPPEL

Het voormalige Schultehuis werd 
medio 2012 zodanig door brand 
verwoest dat slechts een deel van 
de voorgevel nog overeind stond. 
Gelukkig bleken daarachter voldoende 
monumentale onderdelen gespaard te 
zijn om herbouw te rechtvaardigen. 
De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) adviseerde positief 
ten aanzien van de herbouw. De 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
Cultuurhistorie adviseerde eveneens 
positief met een sterke aanbeveling 
om alsnog een historisch onderzoek 
uit te voeren aan de hand van de 
gebouwdelen en onderdelen die de 
brand overleefden.  

IN CIJFERS

Bouwplannen: 26 behandeld, waarvan 
23 niet strijdig en 3 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Huisadviseurschap: geen contract.   
Archeologische adviezen: 1
Keukentafelgesprekken: geen 
Cultureel erfgoed/monumenten-
adviezen: 9

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN 

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 
per 14 dagen. De kleine commissie 
vergadert over het algemeen eens 
per twee weken. Deze commissie 
bestaat uit ten minste twee personen. 
Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 
die gemandateerd zijn door de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
Cultuurhistorie. 

De CRKC, bestaande uit externe 
deskundigen, vergadert eens per 
veertien dagen in Beilen. Deze 
commissie behandelt welstands- en 
monumentenadviezen en was in 
Meppel in 2013 als volgt samengesteld:
• J.H. van der Laan, voorzitter
• H.H. Assies, voorzitter
• A. Vos Arch AvB, architect
• ir. A. Ritsema, architect 
• ir.  B. Boumans, stedenbouwkundige/

landschapsarchitect
• A.R. Garrelts, stedenbouwkundige/

landschapsarchitect
• J. Battjes, bouwhistoricus
• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide, cultuur-

historicus
• drs. M. Verweij, consulent RCE

• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect

 

Meppel: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Het pand aan het  Wilhelminapark 
44 in Meppel draagt op een 
bescheiden wijze bij aan het 
ensemble van de bebouwing in het 
Wilhelminapark. Het woonhuis 
kenmerkt zich als een ontwerp uit 
de Amsterdamse School periode. 
Het ontwerp is een variant op de 
bekende voorbeelden uit die peri-
ode door de geringe hoogte van de 
mansardekap. De eigenaar wilde de 
oude rieten kap vervangen en de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Cultuurhistorie onderzocht in dit 
kader een aantal oplossingen. Na 
lang beraad en overleg met de afde-
ling vergunningen van de gemeente 
Meppel is een nieuwe kapconstructie 
afgedekt met pannen gerealiseerd. 
De detaillering ervan is afgestemd 
op voorbeelden uit de Amsterdamse 
School periode.

• Het voormalige postkantoor 
aan de Hoofdstraat 28 te Meppel 
dateert uit 1874 en is al geruime tijd 
in gebruik als winkelpand. Bij een 
vroegere verbouwing is de gevelpui 

teruggeplaatst, zodat een overdek-
te voorruimte werd gevormd. In 
2013 werden de puien weer in het 
gevelvlak geplaatst, waarmee de 
oorspronkelijke situatie hersteld 
werd. De Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit en Cultuurhistorie heeft 
in haar advisering deze wijziging van 
harte toegejuicht, maar er wel op 
aangedrongen hierbij uit te gaan van 
de oorspronkelijke, meer kleinscha-
lige indeling van de winkelpuien. Dit 
laatste is helaas niet gebeurd.   
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