
GEMEENTE EMMEN | JAARVERSLAG 2019
LIBAU 

Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, archeologie, monumenten en cultuurhistorie voor de gemeente Emmen. In 2019 adviseerden wij 
onder ander over 156 bouwplannen en zes plannen voor monumenten. Ook boden wij ondersteuning bij de restauratie van een rijksmonumentale boerderij. 
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• Herbestemming ’t Hospershuis

• Restauratie en verbouwing rijksmonument

• Herbestemming kerk tot huisartsenpraktijk

• Samenwerking welstand en ruimtelijke ordening

• Toename grote bouwprojecten

• Uitgelichte bouwplannen

• In cijfers

• Gluren bij de buren

Herbestemming ‘t Hospershuis
Nadat een dokterswoning eerder bestemd werd tot kantoor van het Noorder 
Dierenpark, gaat het nu onderdak bieden aan streekomroep ZO!34. Het gevolg 
hiervan is dat in de voormalige eetkamer, salon en studeerkamer nu studio’s 
en een ontvangstruimte komen. De herbestemming vraagt ook om nieuwe 
aansluitingen voor elektra en data. Om het monumentale plafond niet te 
hoeven wijzigen, wordt onder het plafond een kabelgoot geplaatst. Een 
schoorsteenkanaal wordt gebruikt als leidingschacht. De monumenten-
commissie vond dit praktische en passende oplossingen die ervoor zorgen dat 
het pand een nieuwe functie kan krijgen. 
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Restauratie en verbouwing rijksmonument 
Nadat de gemeente in 2018 de verbouwing van een rijksmonumentale 
boerderij aan de Heirweg stillegde, vroeg zij ons om bouwkundige, 
restauratieve ondersteuning en stelde een bouwteam samen. Dit leidde voor 
de buitenkant van de boerderij tot een restauratieplan dat het monument 
respecteert. De nieuwe kap van de boerderij is nu niet meer strak uitgevoerd, 
maar volgt meer de oude, iets gebogen noklijn. Te nieuwe en afwijkende 
metselstenen zijn op veel plaatsen vervangen door passender stenen en het 
voegwerk is door een vakkundig bedrijf zowel in materiaal, kleurstelling als 
detaillering hersteld. De aannemer zorgde ervoor dat een groot deel van de 
oorspronkelijke detaillering terugkwam. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de 
kozijnen. Ook in het interieur zijn eerder verwijderde elementen 
teruggebracht. De eigenaar van de boerderij is zich door dit proces meer 
bewust geworden van het feit dat hij een rijksmonument bezit en hier ook de 
waarde van gaan zien. 

Herbestemming kerk tot huisartsenpraktijk
De voormalige gereformeerde kerk in Schoonebeek krijgt een nieuwe functie 
als huisartsenpraktijk. De monumentencommissie adviseerde om de ruimtes 
voor spreekkamers, een apotheek en bijvoorbeeld een oefenruimte tegen de 
binnenwanden van dit bijzondere naoorlogse kerkgebouw te plaatsen. De 
ruimtelijkheid van de kerkzaal en de monumentale interieurelementen 
kunnen daardoor beter behouden blijven. De visuele relatie tussen de 
preekstoel en het orgel blijft in stand doordat het midden van de kerkzaal 
open blijft. Deze middenruimte wordt ingericht als wachtkamer en een aantal 
kerkbanken wordt hierin teruggeplaatst. 

DETAILLERING KOZIJNEN MET PRACHTIG LOODWERK AAN DE BOVENZIJDE. 
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Samenwerking welstand en ruimtelijke ordening
De afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente en de rayonarchitect van 
Libau zijn de afgelopen jaren steeds meer en beter gaan samenwerken. Dit 
leidt regelmatig tot een vroegtijdige en gezamenlijke zoektocht naar de beste 
oplossing. De kans hierop wordt versterkt doordat een toenemend aantal 
mensen hun bouwplan indient voor vooroverleg. Eventuele hobbels worden 
daardoor al in een vroegtijdig stadium genomen. Dit leidt verderop in het 
proces tot tijdwinst, zowel voor de gemeente als voor de indiener van een 
bouwplan. 
De gezamenlijke zoektocht was bij uitstek belangrijk bij het appartementen-
complex met winkels dat inmiddels op een bijzondere hoeklocatie aan de 
Vaart ZZ in Nieuw-Amsterdam gebouwd is. Het resultaat was een betere 
oplossing voor de entrees, het parkeren en de aansluiting op de directe 
omgeving van het complex. Onze rayonarchitect adviseerde aansluitend nog 
over de indeling van de gevelopeningen, de opbouw op het platte dak en de 
materiaalkeuze. 

Toename grote bouwprojecten
2019 betekende voor Emmen een toenemend aantal grote en ingrijpende 
bouwprojecten. Scholen in het voortgezet onderwijs breiden uit en/of 
vernieuwen en langs de Hondsrugweg verschijnen een hoge woontoren en 
een winkel-/kantorencomplex met bovenliggend hotel. Elders worden 
appartementen- en zorgcomplexen gerealiseerd en ook in Delftlanden en 
Nieuw-Amsterdam wordt volop gebouwd. 
De adviezen van de welstandscommissie hadden met name betrekking op de 
verhouding tussen gesloten en open vlakken in de gevels, materiaalkeuze en 
kleurstellingen. Zij keek ook naar de afstemming op de omgeving. Omdat niet 
alleen een gebouw, maar ook de inrichting van het terrein daaromheen 
belangrijk is voor het beeld, adviseerde de welstandscommissie regelmatig 
over terreininrichting en parkeren. Bij alle ingediende plannen springen die 
voor de verschillende schoolgebouwen eruit: de gesprekken met de 
architecten hiervan verliepen in alle gevallen open en constructief.  
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Uitgelicht 
Delftlanden Emmen. Welstandsadvisering richtte zich op de vraag hoe om te 
gaan met een aanbouw aan de voorzijde. De woning zelf is, vanwege het vrije 
uitzicht, georiënteerd op de achterzijde. 

Uitgelicht
Kruising Hondsrugweg/Rondweg N391. Nieuwbouw Kentucky Fried Chicken. 
Welstandsadvisering richtte zich op vermindering van het aantal reclame-
uitingen en de plaatsing van voorzieningen op het parkeerterrein. 

Uitgelicht
Delftlanden Emmen. Woningbouwproject met fabrieksmatige systeembouw.  
Welstandsadvisering richtte zich op meer openheid in de kopgevels grenzend 
aan de openbare ruimte, een evenwichtiger indeling van de gevelopeningen in 
het éénlaagse gedeelte van de woningrij en een betere  herkenbaarheid van 
de entreepartijen.
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In cijfers
• Bouwplannen: 156 adviezen
• Adviezen cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 6

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRCK)
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 2019 als volgt samengesteld:
• H.H. Assies  voorzitter
• T.M. Tel  bouwhistoricus
• ir. M.D.IJ. Dijkstra  landschapsarchitect /stedenbouwkundige
• A.W. Siemer  restauratiedeskundige
• ing. A.T. Zondag  architect 
• drs. W.M.M. van Bers  adviseur architectuurhistorie, toehoorder RCE 
• ir. A. de Groot        rayonarchitect / secretaris welstand
• drs. S.M. Tillema  cultuurhistorie / secretaris monumenten

LIBAU
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
050 312 65 45
www.libau.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

https://www.libau.nl/organisatie/nieuwsbrief/
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Gluren bij de buren? Benieuwd wat wij in 2019 voor andere Groningse en 
Drentse gemeenten deden? (klik op een gemeente)

Nieuwsgierig naar ons algemene jaarverslag?

Stadskanaal

Delfzijl

Westerkwartier

Het Hogeland

Groningen
Midden-Groningen

Oldambt

Loppersum

Appingedam

Veendam
WesterwoldePekela

Borger-Odoorn

Aa en Hunze

Tynaarlo
Noordenveld

Emmen

Midden-Drenthe

Hoogeveen

De Wolden

https://www.libau.nl/wp-content/uploads/JaarverslagLibau-2019EX-BeeldendeZaken.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Stadskanaal-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Delfzijl-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerkwartier-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Het-Hogeland-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Oldambt-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Loppersum-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Appingedam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Veendam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerwolde-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Pekela-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Borger-Odoorn-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Aa-en-Hunze-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Tynaarlo-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Noordenveld-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Emmen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Drenthe-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Hoogeveen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/De-Wolden-jaarverslag-2019.pdf

