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

de noodzaak om luchtbehandelingskanalen zodanig te plaatsen dat de
structuur van het gebouw geen schade
ondervindt. De commissie had daarnaast waardering voor de aanpak, die
getuigt van respect voor de monumentale kwaliteiten van het gebouw.

Q Teams

De gemeente Meppel heeft voor de
advisering over stedenbouwkundige
ontwikkelingen en specifieke grootschalige bouwprojecten gebruik
gemaakt van zogenaamde ‘Q Teams’.
Deze blijven tot aan de eindadvisering
betrokken bij een specifiek project en
de bemensing ervan wordt afgestemd
op specifieke projectkenmerken. De
welstandsarchitect van Libau heeft
hierin meerdere keren meegedraaid.
Q Teams zijn ingezet voor de ontwikkelingen van Het Vledder, Kromme
Elleboog en Koedijkslanden en de
scholenbouw te Ezinge. Het grote
voordeel hiervan is dat in een vroegtijdig stadium welstandsuitwisseling kan
plaatsvinden. Dit is voor alle betrokkenen winst.
Schoolgebouw Meppel

De eigenaar van een schoolgebouw,
dat onderdeel is van een groter complex, wil dit gebouw renoveren en
verbouwen. Het scholencomplex is
gebouwd in de periode van 1955 tot
1957 naar een ontwerp van architect
Maaskant. Het complex heeft de status
van provinciaal monument. Het plan is
om de oorspronkelijke ruimtelijkheid
in het gebouw te herstellen. Verlaagde
plafonds worden verwijderd, maar
de bestaande tegelvloeren en wanden van schoon metselwerk worden
gehandhaafd. De commissie wees op

Havezate De Havixhorst

De huurder van De Havixhorst heeft
de wens om het aantal hotelkamers
uit te breiden en de zolderruimte
daartoe geschikt te maken. Daar komt
bij dat de kap bouwkundig onderhoud
nodig heeft, er is regelmatig sprake
van lekkage. De welstands- en
monumentencommissie kreeg de
vraag of beide zaken gecombineerd
kunnen worden en de eigenaar van
het pand legde enkele planvarianten
voor. De commissie reageerde
aanvankelijk terughoudend en miste
een bouwhistorische inventarisatie
van met name de kap. Omdat de
kap uit grenen hout bestaat, is deze
waarschijnlijk 19de eeuws. Ze had
wel begrip voor het voorstel om
de uitbreidingsmogelijkheden in
de zolderruimte te zoeken, elders
is hiervoor namelijk geen ruimte
aanwezig. De commissie adviseerde
om eerst een bouwhistorisch
onderzoek uit te laten voeren en pas
daarna een ontwerp maken, waarbij
het zolderkarakter wel behouden
dient te blijven.

Archeologische adviezen: 0
Keukentafelgesprekken: 0
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 4
welstandsCommissie

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 welstands- en
monumentencommissie.
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
• I. van den Bovenkamp, burgerlid
• drs. M. Verweij, consulent RCE
• ing. F. Pentenga, rayonarchitect

In cijfers

Bouwplannen: 40 behandeld, waarvan
31 niet strijdig en 9 met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.

uitgelicht
welstandsadviezen

• Onderwijspark Ezinge is een
grootschalige voorziening van verschillende mbo-instellingen op een
nieuwe locatie nabij het station. De
commissie heeft vanwege schaal en
impact van het project een Q team
opgericht, waarbij ook stedenbouwkundige kennis geïncorporeerd is.
Dit team heeft de prijsvraag
procdure uitgezet en begeleid. Met
de winnende architect heeft het Q
team vervolgens langdurig in
coproductie samengewerkt, waarbij
Libau –ondanks de bezuinigingen
in budget– sterk heeft gestuurd op
het overeind houden van de beeldkwaliteit en het ideaal waar schoolbesturen en gemeentebestuur voor
gekozen hadden: een grootschalig
gebied in een parkachtige setting en
met een eigen identiteit.

• Koedijkslanden is een jaren ’70 wijk
van de vorige eeuw met een wijkwinkelcentrum. Het bestaande
wijkwinkelcentrum is een erg
gedateerd en naar binnen gekeerd
winkelcentrum. De komst van de
nieuwe aangrenzende woonwijk
Berggierslanden heeft geleid tot de
beslissing om voor beide wijken één
groter wijkwinkelcentrum te realiseren. Vanwege de omvang en impact
van het plan, is onder aanvoering
van Libau een Q team opgericht. Dit
team moest het plan begeleiden en
op een hoger niveau brengen.
• Zorgcombinatie Noorderboog zal
de komende jaren geconfronteerd
worden met meerdere vraagstukken op het gebied van huisvesting.
Verpleeghuis ‘De Schiphorst’ is
daarom vernieuwd en op een nieuwe
locatie, aan de rand van het land-

schap, herontwikkeld. Hiermee komt
er ruimte vrij voor de nieuwbouw
van het ziekenhuis. De commissie
heeft het plan zeer positief beoordeeld vanwege de hoge kwaliteit en
de landschappelijke inpassing. Het
geeft een mooie aanzet voor de
komende ontwikkelingen.
• Het Vledder vormt een
overgangsgebied tussen het historische stadshart en de omliggende
woonwijken. Libau heeft hoogwaardige uitgangspunten geformuleerd
voor de herontwikkeling van een
deel hiervan. Uitgangspunt is een stedelijke schaal met een identiteit die
aansluit op het ‘Meppelse’. Passend
bij het centrum, is ook voor dit nieuwe gebied gedacht aan een aaneenschakeling van pleintjes.

