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De commissie bestaande uit Seerp Ybema (voorzitter), Leen de Graaf, Piet Pilkes, Ellen de Vries- Heijboer 

(secretaris), Jan Grotenhuis, Margret Rocks en Theo Wortel, verwelkomde  in 2015 als nieuwe leden Lon 

Schöne en Pieter Brink, die het voorzitterschap van de technische commissie overnam van Leen de Graaf. In 

juni nam Ellen de Vries- Heijboer het secretariaat van Theo Wortel over.  

De commissie vergaderde in 2015 zes keer in Westerbork in het kantoor van Het Drents Landschap. 

Daarnaast werd een aantal maal  bij leden thuis vergaderd.  

De commissie hield zich onder meer bezig met de volgende projecten: 

De beoogde nieuwbouw  in Aalden aan de rand van een natuurgebied, de Steeg 3 in Norg (samen met het 

kerspel Norg). De voorgenomen bouw van een moderne boerderij op het erf van een andere boerderij. de 

nieuwe boerderij is te groot van schaal. De ongeoorloofde ophoging van het erf van Lhee 10 in Lhee c.q. 

Dwingeloo, waardoor de cultuur historische waarde van het gebied is aangetast. Het behoud en de 

herbestemming van de luchtwachttoren uit de jaren vijftig, provinciaal monument in Schoonebeek (samen 

met het Drents Monument en een plaatselijk comité). Erf Wink in Ansen. De bouw van een stalen trap in 

een steeg van de vesting Coevorden. Het in 1782 gebouwde logement het Wapen van Drenthe te Assen en 

de verwaarloosde karakteristieke viswinkel aan de Brink. De verpauperde karakteristieke winkel deels 18e 

eeuw, drogisterij De Gaper in Assen. Het Klokkenhuis en de Wheem in Meppel, de landschappelijke 

inpassing van windmolens Weijerswold gemeente Coevorden .De smederij in Valthermond, die mede 

dankzij ons een beschermd pand is geworden. De Brink Zuidlaren, wij hebben bereikt dat de inwoners nu 

actief meedenken,  en dreigende asfaltering van een middeleeuwse zandweg in Geelbroek bij Assen, dit 

was een belangrijke markegrens.  

De commissie deed een voordracht voor de Harry de Vroomeprijs. 

De commissie Drenthe verspreidde in mei een nieuwsbrief onder de leden. 

De commissie was op zaterdag 21 juni met een kraam vertegenwoordigd op het Festival van het Landschap 

van Het Drents Landschap in Orvelte. 

De commissie organiseerde een excursie bij de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord. Die 

excursie op zaterdag 6 juni werd door 40 personen bijgewoond. 

De commissie deed actief mee aan het weekeinde van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds met een 

concert in het kerkje van Zweeloo op zondag 7 juni. 

Een vertegenwoordiging van de commissie sprak op 6 juli met de directeur van Het Drents Landschap over 

de samenwerking tussen beide organisaties.  

Commissieleden Leen de Graaf en Theo Wortel waren betrokken bij Open Monumenten Dag in 

respectievelijk de gemeenten Aa en Hunze en Assen op zaterdag 12 september. 

De commissie overlegde op 16 maart met leden van de stichting Drents Monument over de verschillende 

dossiers. Afgesproken is dit overleg twee keer per jaar te houden, maar dat lukte dit jaar maar een keer. 

 



Commissielid Theo Wortel werkt namens Heemschut aan een boek over Littekens in het Drentse landschap 

(sporen van strijd). Dat doet hij samen met Het Drentse Landschap en het Drents Archief. Het boek past in 

de reeks boeken die Heemschut eerder uitgaf samen met Het Drents Landschap  over keuterboerderijen en 

Godshuisjes. Voor Heemschut is van belang dat in het boek de vraag gesteld wordt of de behandelde 

littekens de bescherming krijgen die ze verdienen. In een aantal gevallen gaat het daarbij om gebouwen. De 

uit drie personen bestaande redactie houdt de doelstellingen van de Bond Heemschut goed in het oog. 

De commissie Drenthe hield op 25 november een ledenvergadering in Brasserie Diggels in Westerbork, die 

werd bijgewoond door 35 leden en relaties. Tijdens deze vergadering sprak de natuurwerkgroep Zuidwolde 

grote zorg uit over hoe gemeenten met bomen en houtwallen omgaan. De werkgroep onderbouwde dit 

met gegevens uit eigen onderzoek.   

De commissie Drenthe maakt zich zorgen over het landschap. Zij presenteerde tijdens deze vergadering een 

Manifest waarin betrokken organisaties opgeroepen worden zorgvuldiger met het landschap om te gaan. 

De commissie wil daar zelf ook een rol in spelen. Pieter Brink en Lon Schone lieten zien hoe in hun ogen 

zonnepanelen en windmolens ingepast moeten worden in het landschap. 

Vervolgens woonden commissieleden de kennisbijeenkomsten bij op 23 jan. (3), 17 april,. 29 mei (2) en  19 

sept.(2)  en de ledenbijeenkomst in Groningen van 15 april in museum Het Hoogeland in Warffum. 

Enkele  leden bezochten een aantal bijeenkomsten van gelieerde organisaties in de provincie. 

 

Assen 2 maart, Theo Wortel, secretaris tot juli.  


