
architectuurpunt drenthe
Ontwerpbureau Willem Hersevoort, Hoogeveen:

'Het was october 2013 dat ik hoorde van de verkoop van de verwaarloosde locatie 
van de Houthandel Robaard en de Jonge aan de Wethouder Robaardstraat te 
Hoogeveen.
Redelijk nog zittend in de crisis borrelde het bij mij en ik ontwierp in een 
flow 24 clusterbungalows op deze mooi tegen het centrum van Hoogeveen gelegen 
locatie.(10.000m2)
Met mijn plan toogde ik naar de Gemeente en mijn vriend Henk van der Molen. 
Beiden zagen het zitten en onze bieding op de locatie in 2014 was de juiste voor
de eigenaren.
In 2014 ontdekte ik dat er eigenlijk wel een heel mooie (Zaanse) houtloods op 
het terrein stond. 

De historische vereniging Zaandam is weken bezig geweest met onderzoek naar de 
mogelijke verplaatsing van deze waardevolle houtloods.
Helaas waren de financien niet voldoende. Verschillende Hoogeveense initiatieven
zijn er geweest om de loods te sparen voor sloop. 
De enige partij die het wel gelukt is, is het bestuur van Ch de Wolden o.l.v. 
Jan Broek. Zij hebben uiteindelijk voor niets de loods mogen ophalen.
Daar ik nauw betrokken was bij de daadwerkelijk verplaatsing heb ik voor het 
bestuur van CH de Wolden ook de hele Bestemmingsplanwijziging/ verhuizing/ 
opbouw mogen regelen en coordineren.
Ik ben als ontwerper dus verantwoordelijk voor het eindresultaat, zo een ieder 
die kan zien in Zuidwolde - Veeningen 1.

In tegenstelling met wat de Gemeente Hoogeveen van plan was met de locatie aan 
de Wethouder Robaardstraat te Hoogeveen, heb ik mij vastgehouden aan mijn 
ontwerp voor de 24 bungalows 
en met wat kleine wijzigingen zijn ze dan in 2016 ook gerealiseerd. 
Men leeft in de Houthaven in een "appartement" maar dan wel met een tuin. Veel 
lof en waardering is geuit door de bewoners.
Het woningontwerp is dusdanig aangeslagen dat er binnenkort begonnen wordt met 
de verkoop van 22 clusterbungalows te Hollandscheveld (gem. Hoogeveen)'
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