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Hoogeveen: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten en
cultureel erfgoed voor de gemeente
Hoogeveen. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2017.
SCHIPPERSHUUS
HOOGEVEEN

Het 17e eeuwse Schippershuus is
het oudste pand in Hoogeveen. De
gevels zijn in de 19e eeuw voorzien
van een witte blokbepleistering,
de kozijnen zijn later donkerblauw
geschilderd en de plinten zwart. De
huidige eigenaar wilde de kleurstelling
van het pand terugbrengen naar de
situatie uit het begin van de 19e eeuw.
Deze kleuren hebben een rustigere
en meer ingetogen uitstraling en zijn
beter passend bij het monument. De
monumentencommissie adviseerde
dan ook positief.
APPARTEMENTENCOMPLEX
HOOGEVEEN

Het plan voor de bouw van een
appartementencomplex aan de
Hoofdstraat in Hoogeveen refereert
aan de architectuur uit de jaren
dertig. Het kent een mooie opbouw
van plint, tussenlaag en kap en gaat
uit van materialen die daarbij passen
als gebakken stenen, natuursteen en

blokkozijnen met raamhout. Hoewel
de welstandscommissie enthousiast
was over het plan, had zij aanvankelijk
aarzelingen bij de detaillering van
de gevels op de begane grond. De
bergingen op deze plek boden weinig
aanleiding tot expressie. Aanpassing
van het plan leidde tot geleding van
de bouwmassa en daarmee een plan
dat een fraaie aanvulling is op het
stadshart van Hoogeveen.

vinden afwisselend plaats in de
gemeentehuizen van Emmen en
Tynaarlo. De CRKC was in de
gemeente Hoogeveen in 2017 als volgt
samengesteld:
• H.H. Assies, voorzitter
• T.M. Tel, bouwhistoricus
• ir. M.D.IJ. Dijkstra, landschapsarchitect /stedenbouwkundige
• A.W. Siemer, restauratie deskundige
• ing. A.T. Zondag, architect
• drs. M.S. Verweij, adviseur
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architectuurhistorie, toehoorder RCE
• R. Kuik, burgerlid Hoogeveen
• ing. R.R. Woltjes rayonarchitect /
secretaris welstand
• drs. S.M. Tillema, cultuurhistorie /
secretaris monumenten

Bouwplannen: 79 adviezen
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 1
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
2 weken. Deze commissie bestaat uit
ten minste twee rayonarchitecten van
Libau die gemandateerd zijn door de
CRKC.
De grote commissie (CRKC)
behandelt naast welstandsplannen ook
monumentenplannen en vergadert
eens per 4 weken. Deze vergaderingen

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Het beeldkwaliteitsplan voor De
Edelhert geeft bewoners heel veel
vrijheid om hun droomwoning
te realiseren. Het gevolg is dat
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hier een zeer gevarieerd beeld
ontstaat, waarin lichte en donkere
gevels en platte daken en daken
met een kap naast elkaar staan. De
welstandscommissie heeft in slechts

enkele gevallen geadviseerd om tot
een andere gevelindeling te komen
of voor een andere kleurstelling te
kiezen.
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