
M i d d e n - d r e n t h e   c i j f e r s  &  r e s u l t a t e n 

hijkerveld

koepelkerk smilde

de drentsche hoofdvaart

sterrenwacht hooghalen

tandartspraktijk bovenmilde kantoorgebouw beilen



libau verzorgt sinds 1 juli 2012 de 

advisering op het gebied van arche-

ologie, monumenten en cultureel 

erfgoed voor de gemeente midden-

drenthe. twee architecten van libau 

zijn daarnaast lid van de gemeentelijke 

welstandscommissie. deze kaart geeft 

een beeld van onze inzet.   

nieuwe zendMast 

hoogersMilde

de gemeente midden-drenthe legde 

in 2012 slechts één plan voor een 

monument voor aan de monumenten-

commissie. dit betrof het plan voor de 

herplaatsing van een nieuwe zendmast 

op de tv-toren in hoogersmilde. de 

bestaande mast was in 2011 geheel 

door brand verwoest. bij die brand 

raakte ook een deel van de boven-

bouw van de toren beschadigd. het 

herstelplan hiervoor werd in 2011 al in 

de commissie behandeld.  

de nieuwe mast kreeg een andere 

constructie dan zijn voorganger: een 

vakwerkmast met een driehoekige 

doorsnede. de commissie adviseerde 

positief. de voorgestelde vakwerkmast 

voegt een nieuwe waarde toe aan het 

provinciale monument.

erfgoed trust 

samen met de stichting het drentse 

landschap, de gemeenten emmen, 

tynaarlo, coevorden, hoogeveen en 

noordenveld, heeft de gemeente de 

mogelijkheden onderzocht hoe haar 

eigen panden met een monumen-

tenstatus eventueel kunnen worden 

ondergebracht bij de stichting het 

drentse landschap in een zogenaamde 

‘erfgoed trust’. doel hiervan is het 

behoud van de panden en het waar-

borgen van het professionele beheer 

ervan. daarbij moet ook sprake zijn 

van aandacht voor de kosten, de 

efficiëntie en verbindingen met de 

lokale gemeenschap. hiervoor is een 

format ontwikkeld, waarin de kosten 

voor herstel en instandhouding van 

het monument inzichtelijk worden. 

dit format maakt het mogelijk om de 

overdrachtswaarde van monumenten 

op onafhankelijke wijze vast te stellen. 

libau heeft de gemeenten tijdens dit 

onderzoek geadviseerd en begeleid.

in cijfers

bouwplannen: pm.  

huisadviseurschap: geen contract.   

archeologische adviezen: 6

keukentafelgesprekken: geen. 

cultureel erfgoed/monumentenadvie-

zen: 1

midden-drenthe: cijfers & resultaten

zendmast hoogersmildezendmast hoogersmilde


