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Emmen: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten en
cultureel erfgoed van de gemeente
Emmen. Deze kaart geeft een beeld
van onze inzet in 2014.
PROVINCIAAL MONUMENT
EMMEN

Aan de Boskamp in Emmen staan
vijftien dubbele woningen, die in 1947
zijn gebouwd als ‘noodwoningen’.
Het geheel refereert aan de Engelse
tuinsteden van rond 1900, vormt
stedenbouwkundig gezien een fraai
ensemble en staat sinds 2009 op de
provinciale monumentenlijst. De
eigenaar van Boskamp 14 ontwikkelde
een plan voor de modernisering van
zijn woning en besprak dat tijdens het
spreekuur Cultureel Erfgoed. Naast
enkele aanpassingen in het interieur,
wilde hij aan de voorzijde van de
woning twee dakramen realiseren
en aan de achterzijde een dakkapel
en een brede terrasdeur. De laatste
kwam in de plaats van een raam.
Zowel bij het spreekuur als naderhand
in de commissie is erop gewezen
dat de voorzijde van de woningen
oorspronkelijk moet blijven, ook
vanwege het stedenbouwkundige
ensemble. Aan de achterzijde is meer
mogelijk, wat hier betekende dat de
dakkapel breder mocht worden.
RIJKSMONUMENT

dat onderdeel is van het beschermde
dorpsgezicht Westersebos, één van de
streekdorpen in Zuidoost Drenthe die
hun oorspronkelijke karakter hebben
behouden. De verstrooide ligging van
de boerderijen ten opzichte van de
weg met ver uitgestrekte kavels maar
ook de boerderijen zelf, vormen een
uniek geheel met een eigen karakter.
De eigenaar van nummer 12
ontwikkelde een verbouwplan en
besprak dat tijdens het spreekuur
Cultureel Erfgoed. Het interieur
van deze boerderij was in het
verleden al vaker veranderd, de
nu gewenste aanpassingen aan de
binnenzijde van de boerderij zijn
daarom in grote lijnen wel mogelijk.
Het plan betekende echter ook dat
een groot aantal dakramen aan de
buitenzijde de dakvlakken sterk zou
perforeren. De druiplijn van het riet
in de lage geveldelen werd plaatselijk
onderbroken door staldeurramen
tot in het dak door te zetten. De
commissie adviseerde daarom het
oorspronkelijke beeld met het
gesloten dak te respecteren door in
het zuidelijke dakvlak, dat zichtbaar
is vanaf de weg, minder dakramen
aan te brengen. De afmetingen van
deze dakramen zouden bovendien zo
bescheiden mogelijk moeten worden
gehouden. De commissie adviseerde
ook om de druiplijn van de rieten kap
niet te doorbreken.

COMMISSIE RUIMTELIJKE
KWALITEIT EN
CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe wekelijks.
De kleine commissie, bestaande
uit tenminste twee rayonarchitecten
van Libau, vergadert over het
algemeen eens per twee weken en is
gemandateerd door de CRKC.
De grote commissie bestaat
uit externe deskundigen en
behandelt naast welstandsplannen
ook monumentenplannen. Deze
vergaderingen vinden eens per twee
weken plaats. afwisselend in de
gemeentehuizen van Midden-Drenthe
en Emmen. De CRKC was voor de
gemeente Emmen 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. B.J. Smit, rayonarchitect,
secretaris

SCHOONEBEEK

De boerderij aan het Westersebos
12 in Schoonebeek vormt samen met
nummer 14 een dubbele boerderij.
Het gaat hier om een rijksmonument
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Bouwplannen: 173 behandelingen
Cultureel erfgoed/monumentenadvies: 1

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• De welstandscommissie wordt
regelmatig geïnformeerd over de
voortgang van de plannen voor
de ontwikkeling van het nieuwe
dierenpark en de omgeving
daarvan. In dat kader sprak zij in
2014 haar waardering uit voor het
ontwerp voor het theater annex
entreegebouw van dit park. De

welstandscommissie adviseerde
kritisch over de plannen voor een
wereldrestaurant. Dit gebeurde
in nauwe samenspraak met de
gemeentelijke stedenbouwkundige
en de supervisor van het gebied.
• De nieuwe eigenaar van een
voormalige kleuterschool aan de
Peyserhof in Emmen diende een
plan in voor de transformatie van dit
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gebouw tot moskee. De commissie
kon zich vinden in de voorstellen van
de architect.
• In verschillende woonwijken in
Emmen worden woningen
gerenoveerd of vernieuwd.
Heldere stedenbouwkundige
vooronderzoeken zorgden ervoor
dat de welstandscommissie deze
plannen vrij eenvoudig kon toetsen.
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