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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed voor 

de gemeente De Wolden. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2013.  

WAARDENKAARTEN

Libau was in 2013 betrokken bij de 

ontwikkeling van de cultuurhistorische 

waardenkaart voor de gemeente 

De Wolden. De inbreng van Libau 

betrof de historische bouwkunst en 

de samenhang met het landschap. De 

inventarisatie- en waarderingskaarten 

en de bijbehorende beleidsparagraaf 

van de gemeente zijn in 2013 afgerond. 

BOERDERIJ ZUIDWOLDE 

De ideeën met betrekking tot de 

restauratie en verbouw van de 

monumentale boerderij aan de 

Hoogeveenseweg 21 te Zuidwolde zijn 

in een vroeg stadium doorgesproken 

tijdens het spreekuur Cultureel 

Erfgoed. De structuur van de boerderij 

blijft in het plan ongewijzigd. De stal in 

de kapschuur wordt geschikt gemaakt 

voor bewoning, de zolderruimte 

wordt hierbij niet gebruikt. Het 

voorhuis ondergaat een geringe 

wijziging in de plattegrond en de 

gevels worden aan de binnenzijde 

geïsoleerd. Aan het plan ligt een 

uitgebreid inspectierapport van de 

Monumentenwacht ten grondslag.

De commissie Ruimtelijke kwaliteit 

en Cultuurhistorie heeft met 

waardering kennis genomen van 

het plan. Bijzondere elementen en 

oude materialen blijven behouden. 

Bestaande gevelopeningen worden 

gebruikt voor de daglichttoetreding 

en op een enkele plaats worden 

oorspronkelijke openingen weer 

teruggebracht. 

BOERDERIJ VEENINGEN

De eigenaar van de boerderij aan 

de Veeningen 42 heeft een plan 

laten maken voor de restauratie en 

verbouw van deze boerderij. Dit plan 

is meerdere malen besproken in de 

Commissie Ruimtelijke kwaliteit en 

Cultuurhistorie, met als gevolg dat de 

kwaliteit van het plan is toegenomen. 

De monumentale waarde van de 

boerderij blijft dankzij de advisering 

in de commissie bovendien aanzienlijk 

meer behouden dan in de eerste 

versie van het plan. Het programma 

van eisen is versoberd, de structuur 

blijft meer intact, dakkapellen worden 

vervangen door dakramen, de erker 

tegen de zijgevel van het voorhuis 

is verkleind en de verlenging van de 

aangebouwde bijschuur wordt meer 

afgestemd op bestaand. 

Als aanvulling op het positieve 

principe advies heeft de commissie 

nog opgemerkt dat de nieuwe baander 

in de achtergevel van de verlengde 

bijschuur niet passend is, gezien vanuit 

de typologie van de traditionele 

boerderijbouw. Vanuit het gebruik 

gezien is de keuze voor een opening 

op deze plaats echter wel begrijpelijk.

 WELSTAND

De gemeente De Wolden is 

grotendeels welstandsvrij. De 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Cultuurhistorie adviseerde 8 keer 

over bouwplannen in gebieden die 

niet welstandsvrij zijn. De advisering 

had betrekking op de nieuwbouw of 

verbreding van ligboxenstallen, het 

vergroten van een kapschuur met de 

aanleg van keerwanden voor kuilvoer 

opslag in Ruinen en het verbouwen 

van een woning in het uitbreidingsplan 

Voor De Blanken in Ruinen.

Bij alle bouwplannen zijn de criteria 

uit de welstandsnota gevolgd zodat de 

commissie  een positief welstandadvies 

kon uitbrengen.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 13 behandeld, waarvan 

12 niet strijdig en 1 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: geen contract.   

Archeologische adviezen: 16

Keukentafelgesprekken: geen. 

Cultureel erfgoed/monumenten-

adviezen: 0

De Wolden: cijfers & resultaten
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