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

verbouwingen zijn verwijderd.
De commissie uitte haar waardering
voor de terughoudende en zorgvuldige
aanpak en adviseerde de dakramen
diep in het riet te dekken met

COMMISSIE RUIMTELIJKE

MONUMENTALE BOERDERIJ

voldoende tussenruimte en voldoende
afstand tot de onderzijde van het
rieten dak.

één keer per week. Zij nemen plannen
door en zijn gemandateerd door de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en
Cultuurhistorie.
De CRKC vergadert eens per
veertien dagen in Beilen en behandelt
welstands- en monumentenplannen.

TE OOSTHESSELEN

In 2013 werd de deel van de boerderij
aan de Burg. de Kockstraat 12
te Oosterhesselen bewoonbaar
gemaakt. Bestaande openingen zijn
gebruikt voor de daglichttoetreding
en in de achtergevel is de baander
opengezet met aan de binnenzijde een
teruggeplaatste glaspui. De voerbakken
in de voormalige paardenstal zijn
gehandhaafd.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
en Cultuurhistorie heeft waardering
voor de terughoudende aanpak van de
verbouwing.
BOERDERIJCOMPLEX TE

ERFGOED TRUST

Stichting Het Drentse Landschap en de
gemeenten Hoogeveen, Noordenveld,
Tynaarlo, Coevorden, Emmen en
Midden Drenthe, gingen in 2012 met
elkaar in gesprek over de oprichting
van een erfgoedtrust. De betrokkenen
wilden de mogelijkheden onderzoeken
om gemeentelijk monumentaal
vastgoed onder te brengen in een
provinciale erfgoedtrust. Libau
Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe
begeleidde dit proces vanaf de start.
De gesprekken tussen de partijen
lopen door in 2014.

ZWEELO

De boerderij met schuren, gelegen
aan de Kruisstraat 25 te Zweeloo,
is als complex aangewezen als
rijksmonument. Het woongedeelte
in het voorhuis is in 2013 van binnen
verbouwd. Aan de buitenzijde
zijn alleen enkele dakramen van
bescheiden afmetingen toegevoegd.
De structuur van de boerderij is bij
de verbouwing behouden gebleven,
enkele toevoegingen van eerdere

IN CIJFERS

Bouwplannen: 133 behandeld, waarvan
119 niet strijdig en 14 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 29
Keukentafelgesprekken: 1
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 1

KWALITEIT EN
CULTUURHISTORIE (CRKC)

Twee rayonarchitecten van Libau
bezoeken uw gemeente in principe

De CRKC was in 2013 in Coevorden
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, cultuurhistoricus
• drs. M. Verweij, consulent RCE
• ir. B.J. Smit, rayonarchitect
• ing. R.R. Woltjes arch AvB,
rayonarchitect

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• In het Van Heutszpark ten noorden
van de stadsgracht is recent een
nieuwe basisschool verrezen, de
Parkschool . Deze school heeft
een opvallend ontwerp met een
compacte bouw, in twee bouwlagen.
De architecten hebben zich
laten leiden door de plek en de
historie van de stad Coevorden
als vestingstad en het ontwerp
een bastionachtige uitdrukking
gegeven. Van buiten doet de school
wat afwerend en gesloten aan, het
interieur is echter verrassend open
door de toepassing van vides.
Coevorden is met de Parkschool
een bijzonder en opvallend
schoolgebouw rijker geworden.
• Aan de Bentheimerstraat 48 te
Coevorden staat een blokje van drie
woningen, dat oorspronkelijk een
grotere lengte heeft gekend. Het was
in vroegere eeuwen een blok met
kazernewoningen, vergelijkbaar met

het blok kazernewoningen aan de
Molenstraat. Dit laatste blok is een
beschermd rijksmonument . Het
blokje aan de Bentheimerstraat heeft
geen beschermde status in verband
met de inkorting van het blok en de
verbouwingen die in de loop van de
tijd zijn uitgevoerd.
Woningstichting Domesta heeft het
initiatief genomen om het blok te
herstellen en te restaureren, waarbij
de woningen worden aangepast aan
de hedendaagse wooneisen. Latere
aanbouwen aan de achterzijde
worden verwijderd, evenals het niet
oorspronkelijke stucwerk aan de
gevel.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
en Cultuurhistorie heeft waardering
voor de getoonde aanpak, waarbij
de historische component een
belangrijke rol speelt.
• De woning aan de Dorpsstraat te
Noord-Sleen naast nr. 14 is een
niet alledaags type. De architect

heeft zich laten inspireren door
de ambachtelijke boerderijbouw
in Drenthe en deze op vrije wijze
vertaald in een eigentijds ontwerp.
Er is rekening gehouden met
het dorpsbeeld ter plaatse, dat
gekenmerkt wordt door oudere
traditionele boerderijen. Het
bouwvolume verhoudt zich goed ten
opzichte van de maat en schaal van
de bebouwing in de omgeving. De
kapvorm leende zich niet voor de
toepassing van gewone dakpannen.
De architect heeft daarom een
vlakke metalen afdekking voorgesteld
in een antraciet kleur. Dit
materiaal paste echter volgens de
welstandsnota niet op deze plek.
De commissie is ermee akkoord
gegaan omdat het gaat om een
vernieuwend ontwerp van voldoende
architectonisch niveau. Bovendien
presenteert de woning zich door
het kleurgebruik bescheiden en
terughoudend in de omgeving.

