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Hoogeveen: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten en
cultureel erfgoed van de gemeente
Hoogeveen. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2015.
MONUMENT

cultuurlandschap en de waardevolle
landschapselementen, historische
bouwkunst en stedenbouwkundige
ensembles. Libau maakte deel uit van
de gemeentelijke projectgroep en
ondersteunde de gemeente inhoudelijk
bij de ontwikkeling van deze kaart.

NOORDSCHESCHUT

In 1868 bouwde een veenheer
een vrijstaande woning aan
de Hoogeveense Vaart in het
veenkoloniale dorp Noordscheschut.
Het monumentale pand is omgeven
door een ruime tuin met een
monumentale kastanjeboom en
een oorspronkelijk hekwerk. De
eigenaar wilde het pand restaureren
en zodanig verbouwen dat het
voldoet aan de woonwensen van
deze tijd. Het ontwerp ging uit van
een sober doorontwikkelen van
zowel huis als tuin op basis van de
aanwezige structuur en historische
elementen. Ook de waardevolle
interieurafwerking uit de bouwtijd
is in het plan gerespecteerd.
Tegelijkertijd wordt de ruimte op
inventieve en passende wijze benut
voor het realiseren van eigentijdse
woonfuncties.
CULTUURHISTORISCHE
WAARDENKAART

In 2015 is de cultuurhistorische
waardenkaart van de gemeente
ontwikkeld. Deze kaart levert een
actueel overzicht van het historische
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Bouwplannen: 100 behandelingen
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 4

stedenbouwkundige
• H.G. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide, architectuuren cultuurhistorie
• ir. A. Ritsema, architect
• A. Vos, arch AvB, architect
• drs. M.S. Verweij, toehoorder RCE
• R. Kuik, burgerlid Hoogeveen
• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris
monumenten

COMMISSIE RUIMTELIJKE
KWALITEIT EN
CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe eens per
twee weken. De kleine commissie
vergadert over het algemeen eens
per twee weken. Deze commissie
bestaat bestaat uit ten minste twee
rayonarchitecten van Libau die
gemandateerd zijn door de CRKC.
De grote commissie behandelt
naast welstandsplannen ook
monumentenplannen. Deze
vergaderingen vinden afwisselend
plaats in de gemeentehuizen van
Midden-Drenthe en Emmen.
De CRKC was in de gemeente
Hoogeveen in 2015 als volgt
samengesteld:
• H.H. Assies, voorzitter
• J.J. Battjes, bouwhistoricus
• ir. A.R. Garrelts, landschapsarchitect/

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• De gemeente Hoogeveen besloot
in 2015 haar welstandsregels
te vereenvoudigen. Dit leidde
in sommige gebieden tot een
vermindering van regels en in
‘beschermwaardige’ gebieden juist
tot het stimuleren van aandacht voor
welstand middels gebiedskaarten.
Hoogeveen anticipeert hiermee
op de nieuwe Omgevingswet die
waarschijnlijk in 2018 ingaat.
De gemeente stuurde aan
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op advisering en hulp aan de
‘voorzijde’ van plannen. Voor
Libau betekende dit intensief
meedenken bij planontwikkeling
en een specifiek op de gemeente
afgestemde mandaatinvulling voor de
rayonarchitect.
• In 2015 werd een start gemaakt
met de ontwikkeling van de laatste
fase van de wijk Erflanden. Het ging
hierbij om projectmatige woningen
in het tuinstedelijke deel van de wijk
en enkele kavels in de particuliere

sector. De wijk heeft zich de
afgelopen jaren op eigentijdse wijze
ontwikkeld en kent verschillende
woonsferen die door een lange
groene laan met elkaar worden
verbonden. De buurten kenmerken
zich door de samenhangende
architectuur van de projectmatige
bouw. Welstandsvrij bouwen,
in combinatie met particulier
opdrachtgeverschap, leidde in de
randen hier en daar tot verrassende
beelden.
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