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Hoogeveen: cijfers & resultaten
Libau verzorgt sinds 1 juli 2012 de
advisering op het gebied van welstand,
archeologie, monumenten en cultureel erfgoed voor de gemeente
Hoogeveen. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet.
MONUMENTEN

De gemeente Hoogeveen legde in
2012 drie monumentenplannen aan de
welstands- en monumentencommissie
voor. Eén hiervan is meerdere malen
behandeld, namelijk het restauratie- en
verbouwingsplan van het provinciale
monument aan het Zwarte Dijkje 5 te
Noordscheschut. Dit ‘Klompenkarkie’
had een ingrijpende restauratie nodig,
omdat in de loop van de tijd de houten
spanten en gordingen zodanig waren
aangetast dat vervanging onvermijdelijk
was. Bij de renovatie wordt ook de
thermische isolatie verbeterd en zal
het interieur van het kerkje een aantal
wijzigingen ondergaan. De eigenaar
koos, ter vervanging van de houten
spanten, voor stalen spanten met
een bekleding van houten plaatmateriaal. Het idee was dat het interieur
hierdoor het oorspronkelijke beeld
zo dicht mogelijk zou benaderen. De
commissie signaleerde dat diverse constructieve aspecten nog een nadere
studie vereisten, had waardering voor
de aanpak en zag de verdere uitwerking met belangstelling tegemoet.

ERFGOED TRUST

WELSTANDSCOMMISSIE

Samen met de Stichting Het Drentse
Landschap, de gemeenten Emmen,
Tynaarlo, Coevorden, Hoogeveen en
Noordenveld, heeft de gemeente de
mogelijkheden onderzocht hoe haar
eigen panden met een monumentenstatus eventueel kunnen worden
ondergebracht bij de Stichting Het
Drentse Landschap in een zogenaamde
‘Erfgoed Trust’. Doel hiervan is het
behoud van de panden en het waarborgen van het professionele beheer
ervan. Daarbij moet ook sprake zijn
van aandacht voor de kosten, de
efficiëntie en verbindingen met de
lokale gemeenschap. Hiervoor is een
format ontwikkeld, waarin de kosten
voor herstel en instandhouding van
het monument inzichtelijk worden.
Dit format maakt het mogelijk om de
overdrachtswaarde van monumenten
op onafhankelijke wijze vast te stellen.
Libau heeft de gemeenten tijdens dit
onderzoek geadviseerd en begeleid.

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per week. De kleine commissie
vergadert over het algemeen eens per
twee weken. Deze commissie bestaat
uit ten minste twee personen. Dit zijn
rayonarchitecten van Libau, die gemandateerd zijn door de welstands- en
monumentencommissie.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 292 behandeld, waarvan
217 niet strijdig en 75 met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 0
Keukentafelgesprekken: 0
Erfgoed/monumentenadviezen: 3

De welstands- en monumentencommissie van externe deskundigen
vergadert eens per veertien dagen, dit
gebeurt bij toerbeurt in Hoogeveen en
Beilen. De welstands- en monumentencommissie was in de gemeente Hoogeveen in 2012 als volgt samengesteld:
• W.J. Witteveen, voorzitter
• A. Vos arch AvB, architect
• ir. A. Ritsema, architect
• ir. B. Boumans, stedenbouwkundige/
landschapsarchitect
• J. Battjes, bouwhistoricus
• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide,
cultuurhistoricus
• mevr. R. Kuik, burgerlid
• drs. M. Verweij, consulent RCE
• ir. B. Smit, rayonarchitect

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Hoogeveen, Kaapplein: nieuwbouw
woonzorggebouw en appartementengebouw, onderdeel van een herstructureringsplan voor Kaapplein
en Dwingelandpark. Het herstructureringsplan omvat nog meer onderdelen, zoals een ondergrondse parkeervoorziening met op het dak een
parkachtige inrichting die aansluit op
het uit te breiden Dwingelandpark.
De commissie had en heeft waardering voor de integrale aanpak van
het gebied.
• Hoogeveen, Roelof van Echten
College: nieuwbouw voortgezet
onderwijs, op een nieuwe locatie.
De commissie vond dat er sprake is
van een ambitieus ontwerp met een
expressieve vorm, landschappelijk
goed ingepast in de omgeving, en
had veel waardering voor de opzet
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en de uitwerking van het ontwerp.
Het ontwerp ging uit van een lichtgekleurde begane grondlaag en een
donkere kleur voor de uitkragende
bovenbouw. De commissie adviseerde om deze kleurstelling om te
draaien en daarmee het ‘zwevende’
aspect van het bovenste deel te
accentueren.
• Pesse: plan voor een nieuw
tankstation langs de N375, direct
naast de op- en afrit aan de westzijde
van de A28. Het plan gaat uit van een
bijzondere opzet, waarbij naast de
verkoop van de gebruikelijke brandstoffen ook biodiesel en mogelijk
nog andere brandstoffen worden
verkocht. Het plan omvat bovendien
enkele elektrische oplaadpunten. Het
geheel kent een bijzondere vormgeving met een overkapping in de vorm
van een dôme, waarop aanvankelijk

gras of sedum was gedacht, en met
als blikvanger twee bescheiden windturbines, die door de constructie
steken. De eigenaar stelde verder
diverse reclameobjecten voor, met
als meest opvallende driehoekige
borden van metaalgaas, bevestigd aan
de masten van de twee windturbines,
waarop door middel van ledverlichting reclame wordt getoond. De
commissie had waardering voor de
opzet en aanpak van het plan, maar
een kritische kanttekening bij de
reclameborden met ledverlichting. Zij
oordeelde dat nadere studie vereist
was ten aanzien van de zichtbaarheid,
de felheid van de verlichting en de
aard van de reclame. Geen voortdurend wisselende reclames voor
willekeurige producten, maar rustige,
statische en functiegebonden reclame, verwijzend naar het tankstation.
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