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

Libau was in 2013 betrokken bij de
ontwikkeling van cultuurhistorische
inventarisatie-, waarderings- en
beleidskaarten voor de gemeente
Hoogeveen. De inbreng van Libau
betrof de historische bouwkunst en
de samenhang met het Hoogeveense
landschap. De inventarisatie
en waarderingskaarten zijn in
2013 afgerond, de bijbehorende
beleidskaarten zullen in 2014 klaar zijn.
GYMNASTIEKLOKAAL
DWINGELAND

Begin 2013 werd het gymnastieklokaal
in park Dwingeland door brand
getroffen. Dit pand dateert uit
1951, werd in 2009 aangewezen
als provinciaal monument en heeft
waarde als representant van de
wederopbouwperiode. De provincie
Drenthe vroeg Libau te onderzoeken
of het pand als provinciaal monument
behouden kan blijven. Hiervoor is een
quickscan uitgevoerd met een nadere
waardestelling van de restanten van de
gymzaal.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
en Cultuurhistorie constateerde

dat aan het interieur veel schade is
aangericht, maar dat de gevels vrijwel
geheel gespaard zijn gebleven. Zij
adviseerde het pand als provinciaal
monument te handhaven. Het
interieur kan bij de herbouw worden
afgestemd op de nieuwe bestemming
van het gebouw.
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.
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Bouwplannen: 127 behandeld, waarvan
109 niet strijdig en 18 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 1
Keukentafelgesprekken: geen.
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 4

COMMISSIE RUIMTELIJKE
KWALITEIT EN
CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per 14 dagen. 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 CRKC.
De CRKC van externe deskundigen
vergadert eens per veertien dagen
in Beilen. Deze commissie behandelt
niet alleen welstands- maar ook
monumentenplannen en was in 2013
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
• R. Kuik, burgerlid
• drs. M. Verweij, consulent RCE
• ir. B.J. Smit, rayonarchitect.

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Het gebied rond het Bilderdijkpark,
begrensd door de Van Limburg
Stirumstraat , de Bilderdijklaan,
de De Genestetlaan en de
Staringlaan, heeft lange tijd braak
gelegen. Zo’n twee jaar geleden
ontwikkelde Domesta een plan
voor woningbouw in dit gebied. De
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en
Cultuurhistorie had waardering voor
de zorgvuldige opzet en uitwerking
van het plan. Het plan is enkele
malen aan de commissie voorgelegd
en de opmerkingen die de commissie
maakte zijn in de uitwerking in het
ontwerp meegenomen.
• Het gebied Buizerdlaan –
Wolfsbosstraat ondergaat een
stedenbouwkundige opwaardering.
Na de verwijdering van een bestaand
woonblok, komt er ruimte vrij
voor een L-vormig blok met 36
appartementen en een blok met
9 grondgebonden woningen. De

bestaande infrastructuur blijft
gehandhaafd en wordt waar nodig
versterkt. Het appartementenblok
krijgt aan de zijde van de Buizerdlaan
een hoogte van vier bouwlagen,
op de hoek drie lagen en aan de
Wolfsbosstraat loopt de hoogte op
tot zes bouwlagen. Het platte dak op
de hoek wordt mogelijk ingericht als
dakterras met tuin.
De Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Cultuurhistorie heeft
haar waardering geuit voor de
stedenbouwkundige aanpak van
het gebied en voor de opzet van
het ontwerp. De commissie gaf
de ontwerper van dit plan enkele
aanbevelingen mee voor de
verdere uitwerking. Een naderhand
voorgelegd gewijzigd ontwerp laat
zien dat de architecten deze op
creatieve wijze in het plan hebben
verwerkt.
• De multifunctionele accommodtie
aan de Molenweg te Tiendeveen

biedt plaats aan een basisschool,
een peuterspeelzaal, gymnastiekzaal
met kleedruimten, vergaderruimten,
jeugdsoos en ontmoetingsruimten.
De MFA wordt stedenbouwkundig
ingepast in het te herontwikkelen
gebied aan de zuidzijde van het dorp
Tiendeveen.
De architecten van het nieuwe
gebouw zien dit als uitsnede van het
terrein, waarbij de groene grasmat
als het ware over het gebouw wordt
gedrapeerd. Alle functies krijgen
een plaats op de begane grond, het
dak golft erover heen en wordt
afgewerkt met een sedumbedekking.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
en Cultuurhistorie waardeert de
ambitie die uit het ontwerp spreekt
en geeft bij de verdere uitwerking
enkele aandachtpunten mee, zoals de
detaillering van de dakranden en het
kleur- en materiaalgebruik.

