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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, archeologie, 

monumenten en cultureel erfgoed van 

de gemeente De Wolden. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2014.  

WELSTAND

De gemeente De Wolden is 

grotendeels welstandsvrij. De 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Cultuurhistorie adviseerde onder 

meer over bouwplannen die buiten 

de welstandsvrije zone liggen. Deze 

hadden voornamelijk betrekking op de 

uitbreiding of nieuwbouw van agrari-

sche bedrijven. 

MONUMENT RUINERWOLD

De bouwgeschiedenis van de fraaie 

en monumentale boerderij aan de Dr. 

Larijweg in Ruinerwold begint in 1664. 

Kenmerkend voor het boerderijenlint 

van Ruinerwold is de aanwezigheid 

van een zogeheten ouderenwoning 

naast het voorhuis van de boerderij. 

Naast deze ouderenwoning heeft 

zelfs nog een tweede ouderenwoning 

gestaan, die later weer is afgebroken. 

De boerderij verkeerde in een erbar-

melijke staat op het moment dat de 

huidige eigenaar een plan ontwikkelde 

om deze te restaureren, verbouwen 

en een nieuwe bestemming te geven. 

Dit plan gaat uit van de realisatie van 

kamers bestemd voor ouderenzorg in 

de schuur en in een nieuw aangebouw-

de bijschuur. In het voorhuis komt een 

dienstwoning. De commissie had waar-

dering voor de terughoudende insteek 

van de forse restauratie. Uitgangspunt 

daarbij was conserveren wat kan en 

vervangen waar nodig. In beide voor-

kamers zijn de wanden versierd met 

waardevolle tegelwerken uit de acht-

tiende en negentiende eeuw. Hiervoor 

was nog een conserverings- en onder-

houdsplan nodig, waarvoor deskundig 

advies zou worden ingewonnen

INSPIRATIEDOCUMENT 

RUINERWOLD

Libau bracht in het kader van de ont-

wikkeling van een cultuurhistorisch 

inspiratiedocument kennis van de 

lokale cultuurhistorie in. Dit document 

was bedoeld voor de bewoners van 

Ruinerwold en wordt ook uitgereikt 

aan nieuwe bewoners. De inspiratie is 

met name gericht op passende oplos-

singen voor energetische vraagstukken 

als zonnepanelen.    

IN CIJFERS

Bouwplannen: 13 behandelingen

Archeologische adviezen: 14

Cultureel erfgoed/monumenten- 

adviezen: 4

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN 

CULTUURHISTORIE (CRKC) 

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente op afroep, waarbij de 

kleine commissie over het algemeen 

eens in de twee weken vergadert.

De grote commissie vergadert eens 

in de twee weken afwisselend in de 

gemeentehuizen van Midden-Drenthe 

en Emmen. De CRKC was voor de 

gemeente De Wolden in 2014 als 

volgt samengesteld:

• J.H. van der Laan, voorzitter

• H.H. Assies, voorzitter

• J.J. Battjes, bouwhistorie

• A.R. Garrelts, stedenbouw- 

en landschap

• H. Haak, restauratie architect

• drs. M. van der Heide, 

cultuur- en architectuurhistorie

• ir. A. Ritsema, architect

• A. Vos, architect AvB

• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect

• ir. B.J. Smit, secretaris
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