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libau verzorgt sinds 1 juli 2012 de 

advisering op het gebied van welstand, 

archeologie, monumenten en cultureel 

erfgoed voor de gemeente Borger-

odoorn. deze kaart geeft een beeld 

van onze inzet. 

nederlands Hervormde 

KerK te borger 

doel: herbestemming leegstaande 

kerk.

Middel: begeleiding van gemeente en 

initiatiefnemer op basis van bestaande 

herbestemmingsstudies.

resultaat: realisatie van herbestem-

ming van kerkgebouw tot cultuurpo-

dium ‘van slag’ met behoud van de 

cultuurhistorische waarden.

 

Herbestemming boerderij 

exloo

status: rijksmonument.

plan: herbestemming en verbouw van 

boerderij tot wellnesscentrum. deze 

boerderij was tot voor kort museum-

boerderij.

advisering: het oorspronkelijke 

karakter zal onherroepelijk worden 

aangetast, maar daar staat tegenover 

dat de leegstaande boerderij weer 

een functie krijgt en dat de gehele kap 

intact blijft. er is waardering voor de 

bescheiden en zorgvuldige wijze waar-

op de verbouwing wordt aangepakt. 

de commissie beveelt aan om, voor 

de verbouw begint, alle monumentale 

onderdelen te documenteren en veel 

zorg te besteden aan de detaillering.

arcHeologie

een adviseur van libau is gemiddeld 

één dag per week in Borger-odoorn 

aanwezig om de gemeente te onder-

steunen bij de uitvoering van haar 

archeologietaken. deze adviseur 

neemt dan programma’s van eisen, 

onderzoeksrapporten en bijvoorbeeld 

bestemmingsplannen door en beant-

woordt vragen op het gebied van 

archeologie. 

in cijfers

Bouwplannen: 113 behandeld, waarvan 

104 niet strijdig en 9 met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

huisadviseurschap: geen contract.   

archeologische adviezen: 18

Keukentafelgesprekken: geen. 

cultureel erfgoed/monumentenadvie-

zen: 3

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 geman-

dateerd zijn door de welstands- en 

monumentencommissie.

de welstands- en monumenten-
commissie van externe deskundigen 

vergadert eens per veertien dagen, dit 

gebeurt bij toerbeurt in hoogeveen 

en Beilen. 

de welstands- en monumentencom-

missie was in de gemeente Borger-

odoorn in 2012 als volgt samenge-

steld:

•	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  

•	drs.	M.	Verweij,	consulent	RCE

•	ing.	F.A.	Pentenga,	rayonarchitect

u i t g e l i c H t 

Borger-odoorn: cijfers & resultaten

welstandsadviezen

•	‘Hart	voor	Borger’	is	een	vrij	

grootschalig project in de oude kern 

van Borger. de commissie heeft 

hiervoor stedenbouwkundige uit-

gangspunten geformuleerd, die goede 

richtlijnen bieden voor de advisering 

over bouwplannen in dit gebied. dit 

heeft geleid tot een meer dorpse 

schaal in het architectuurbeeld. 

grote BrinK te Borger Zuiderdiep 279,  valtherMond


