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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van archeologie, monumenten 

en cultureel erfgoed van de gemeente 

Midden-Drenthe. Twee architecten 

van Libau zijn daarnaast lid van de 

gemeentelijke welstandscommissie. 

Deze kaart geeft een beeld van onze 

inzet in 2014.  

VOORMALIG 

MUNITIEDEPOT

In de tijd van de Koude Oorlog, rond 

1960, werd in Nieuw-Balinge een 

omvangrijk munitiecomplex gebouwd. 

Op het terrein, dat een oppervlakte 

beslaat van zo’n 19 hectare, staan 

22 gebouwen waaronder 20 

munitiebunkers van verschillend 

type en grootte. Het complex is 

tot 2009 in gebruik geweest bij 

defensie, daarna is het overgedragen 

aan Natuurmonumenten. Er wordt 

nu gedacht aan herbestemming, 

waarbij het complex een museale en 

educatieve functie zal krijgen. Provincie 

en gemeente besloten te onderzoeken 

of het complex in aanmerking zou 

kunnen komen voor de status 

van beschermd rijksmonument en 

vroegen de Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit en Cultuurhistorie om 

advies. De commissie concludeerde 

dat het munitiecomplex, als 

militair erfgoed, cultuurhistorische, 

architectuurhistorische en 

stedenbouwkundige waarden bezit 

van hoge tot zeer hoge kwaliteit. 

Ook wat betreft de gaafheid en 

zeldzaamheid scoort het complex 

hoog. De commissie ondersteunde 

dan ook van harte het voorstel om 

het munitiecomplex aan te wijzen als 

beschermd monument. 

KOEPELKERK SMILDE

Na het restaureren en bouwkundig 

herstellen van het kerkgebouw en het 

realiseren van een verbinding tussen 

het wijkgebouw en de kerk, was het 

interieur van de kerk aan de beurt. 

Daarbij bestond de wens om hier 

meer activiteiten te laten plaatsvinden 

dan alleen kerkdiensten. De huidige 

inrichting in het middendeel tussen 

de vier kolommen vormde daarbij 

een belemmering. Ook het doophek 

rondom de preekstoel werd als een 

belemmering ervaren, zowel vanuit 

de wens van een flexibeler gebruik 

van de ruimte als om het zicht op 

de preekstoel te verbeteren. In het 

plan voor het interieur werden de 

banken verwijderd en verplaatst naar 

de verdieping. Voor het doophek 

werden vier varianten voorgesteld, 

variërend van geheel handhaven tot 

geheel verwijderen. De commissie 

had geen moeite met de verwijdering 

en verplaatsing van de banken, maar 

wel grote moeite met verwijdering of 

aantasting van het doophek. Preekstoel 

en doophek horen onverbrekelijk 

bij elkaar, zijn nog oorspronkelijk en 

dateren uit de bouwtijd van de kerk. 

De commissie adviseerde dan ook het 

doophek te handhaven.

IN CIJFERS

Archeologische adviezen: 13

Cultureel erfgoed/monumenten-

advies: 1

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN 

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De CRCK bestaat uit externe 

deskundigen en behandelt 

monumentenplannen. Deze 

vergaderingen vinden eens per twee 

weken plaats. afwisselend in de 

gemeentehuizen van Midden-Drenthe 

en Emmen en was 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

• drs. M. Verweij, consulent RCE

• ing. R.R. Woltjes arch AvB, 

rayonarchitect

• ir. B.J. Smit, secretaris
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