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Coevorden: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie,
monumenten en cultureel erfgoed van
de gemeente Coevorden. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2014.
De gemeente Coevorden hanteert een
eigen jaarverslag welstand.
AALDEN

Het plan voor de ontwikkeling van
een bedrijfs- en woonlocatie aan de
Aelderstraat, leidde tot het verzoek
aan Libau om een archeologisch
advies. Op het terrein bestaat een
grote kans op archeologische resten
die samenhangen met een oversteek
in de vorm van een voorde en een
brug door het beekdal. Dergelijke
resten kunnen bestaan uit houten
brugpijlers, brugbetimmering en
bijvoorbeeld keienverharding. Rondom
de oversteek bestaat de kans op de
aanwezigheid van archeologische
voorwerpen die al dan niet bewust
door de mens zijn achtergelaten.
De conclusie was dat de bodem ter
plaatse van de huidige bebouwing
waarschijnlijk al grotendeels verstoord
is. Op een deel van het terrein is de
bodem bovendien gesaneerd vanwege
vervuiling. Op deze locaties worden
geen intacte archeologische resten
meer verwacht, maar daarbuiten wel.
Libau adviseerde om bodemingrepen
hier onder archeologische begeleiding
te laten uitvoeren.
DE KLENCKE
OOSTERHESSELEN

Havezate De Klencke, eigendom van
Natuurmonumenten, wordt verbouwd

en gerestaureerd. In de naar binnen
gekeerde dakvlakken, die vanaf de
buitenzijde niet zichtbaar zijn, worden
enkele dakramen geplaatst en het
interieur van het pand wordt op een
aantal punten veranderd in verband
met de bewoonbaarheid. Deze
wijzigingen zijn goed afgewogen en
tonen respect voor de monumentale
waarde van het gebouw. De commissie
reageerde met veel waardering voor
de zorgvuldige en bescheiden aanpak
van het plan.
VOORMALIG TOLHUIS SLEEN

Het voormalige tolhuis van Sleen
werd gebouwd in de tweede
helft van de negentiende eeuw.
Kenmerkend voor de voormalige
functie is de ligging met de voorgevel
vrijwel direct aan de oude tolweg,
de huidige Zweeloërstraat. Het
pand is aangewezen als provinciaal
monument en de huidige eigenaar
wilde het verbouwen en restaureren.
Tijdens een voorbespreking sprak de
commissie haar waardering uit voor
de terughoudende insteek voor wat
betreft de ingrepen in het exterieur.
Uit het plan sprak volgens haar de
intentie om het oorspronkelijke
karakter van het tolhuis te
behouden en zelfs te versterken. De
commissie adviseerde wel om enkele
onderdelen als het hermetselen van
de achtergevel en de detaillering van
de roedenvensters in de voorgevel
nader uit te werken. Zij verwacht dat
het plan bijdraagt aan het duurzame
behoud van dit monument van
bescheidenheid.
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Archeologische adviezen: 50
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 2
COMMISSIE RUIMTELIJKE
KWALITEIT EN
CULTUURHISTORIE (CRKC)

Twee rayonarchitect van Libau
bezoeken uw gemeente wekelijks.
Zij nemen plannen door en zijn
gemandateerd door de CRKC.
De CRKC vergadert eens per
veertien dagen, afwisselend in de
gemeentehuizen van Midden-Drenthe
en Emmen en behandelt daarbij voor
Coevorden de monumentenplannen.
Deze commissie was in de gemeente
Coevorden in 2014 als volgt
samengesteld:
• J.H. van der Laan, voorzitter
• H.H. Assies, voorzitter
• J.J. Battjes, bouwhistorie
• A.R. Garrelts, stedenbouwen landschap
• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide,
cultuur- en architectuurhistorie
• ir. A. Ritsema, architect
• A. Vos, architect AvB
• drs. M. Verweij, consulent RCE
• ing. R.R. Woltjes arch. AvB,
rayonarchitect
• ir. A. de Groot, rayonarchitect
• ir. B.J. Smit, secretaris
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