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LIBAU 

Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, monumenten en cultuurhistorie voor de gemeente Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen werkt op 
welstandsgebied nauw samen met De Wolden. In 2019 adviseerden wij voor Hoogeveen over 58 bouwplannen. 
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Subsidie winkelpuien leidt tot kwaliteitsverbetering
De gemeente zet sinds 2018 in op een sterke kwalitatieve verbetering van de 
winkelpuien in het centrum. Winkeliers worden in dit kader, middels een 
subsidieregeling, aangemoedigd om te kiezen voor een winkelpui die past bij 
de historie van het pand en bijdraagt aan het totale straatbeeld. De 
ingediende plannen worden besproken met onze welstandsarchitect en 
werden in 2019 allemaal gehonoreerd. 
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Kunstobject centrum Hoogeveen
Om de historie van het centrum in beeld te brengen, is in de Hoofdstraat een 
kunstwerk geplaatst, waarvan het ontwerp gebaseerd is op een havenkraan. 
Ooit stonden deze kranen hier aan het nu gedempte water. Het havengevoel 
wordt versterkt doordat de onderkant van het kunstwerk het water van 
fonteinen op het Kerkplein spiegelt. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
Cultuurhistorie adviseerde over de materiaaltoepassing, de detaillering en de 
vormgeving van de kolommen. 

Advisering zonneschermen 
Iedere ingreep in een gevel heeft gevolgen voor het aanzien van een gebouw 
en daarmee op het straatbeeld. Ook de vormgeving van zonwering draagt, 
juist in het centrum, bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Het plan voor uitzetbare 
zonneschermen dat de eigenaar van een nieuwe horecagelegenheid op de 
hoek van de Hoofdstraat en het Kerkplein indiende, ontkende volgens de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie alle detailleringen van het 
pand. De commissie adviseerde om aan de sluiten op de maat en schaal die in 
het nieuwe gebouw aanwezig is en de zonwering zo los mogelijk van het 
gebouw te houden. Een transparante strook tussen gebouw en zonwering 
kon hier volgens haar aan bijdragen. De constructie moest volgens de 
commissie zodanig worden geplaatst dat deze duidelijk in het ritme van het 
gebouw past en de gebouwdetailleringen respecteert. Uiteindelijk werd een 
oplossing gevonden die voor de eigenaar bruikbaar was en vanuit esthetisch 
oogpunt aanvaardbaar.
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Uitgelicht
Het gebouw van de voormalige Rabobank is ingevuld met appartementen. 
Welstandsadvisering richtte zich op kleurgebruik, parkeren en de overgang 
van privé naar openbaar. Dit laatste is nog niet tot zijn recht gekomen. 

Uitgelicht
Centrumgebied Hoogeveen. Wijzigen winkelpui naar een woonhuispui, waarbij 
het gebouw weer ‘met de voeten op de grond’ is komen te staan. 
Welstandsadvisering leidde ertoe dat de kenmerkende entree ongewijzigd 
bleef en tot de toepassing van duurzame materialen. 
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In cijfers
CRKC: 58 bouwplannen

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRCK)
De rayonarchitect van Libau bezoekt uw gemeente in principe één keer per 14 
dagen. 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 Hoogeveen 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

Het door de gemeente benoemde burgerlid de heer H. Smolders is met enige 
regelmaat aangeschoven bij de vergadering voor de behandeling van plannen 
uit uw gemeente.

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

http://www.libau.nl
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

