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Libau verzorgt de advisering 

op het gebied van archeologie, 

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 in 2016. 

STEFANUSKERK BEILEN 

De vijftiende eeuwse toren van de 

Hervormde kerk in het centrum van 

Beilen krijgt er een nieuwe functie 

bij in de vorm van drager van een 

antennesysteem. Dit systeem wordt 

zodanig achter de galmgaten geplaatst 

dat het niet alleen omkeerbaar is, maar 

ook onzichtbaar. De galmborgen die 

voor deze ingreep verwijderd worden, 

worden in de kerk opgeslagen zodat 

ze in een later stadium eventueel 

teruggeplaatst kunnen worden. De 

monumentencommissie vindt het fijn 

dat de monumentale waarde van de 

toren niet wordt aangetast.   

In het verleden betekende de 

plaatsing van antennesystemen op 

kerktorens een forse ingreep en een 

verhoogd risico op brand. Innovatieve 

oplossingen zorgen er inmiddels voor 

dat een installatie zo kan worden 

geplaatst dat het beeld van de toren 

nauwelijks verandert. De toren van 

de Stefanuskerk behoudt hierdoor 

het uiterlijk van een traditionele 

klokkentoren.

DAKRAMEN MONUMENTEN 

ORVELTE

De monumentencommissie 

behandelde in 2016 meerdere 

plannen voor monumenten in 

het Beschermd Dorpsgezicht van 

Orvelte. Veranderend gebruik van 

boerderijen leidde bijvoorbeeld 

tot de behoefte aan daglicht en 

ventilatie in de schuur. Meerdere 

eigenaren dienden daarom plannen 

in voor de plaatsing van dakramen. 

De monumentencommissie gaat 

hier terughoudend mee om, omdat 

dakramen het gesloten agrarische 

karakter van een boerderijschuur 

ingrijpend kunnen veranderen. De 

commissie adviseerde de betrokken 

eigenaren te zoeken naar alternatieve 

oplossingen en daarmee niet alleen het 

aantal maar ook de grootte van het 

aantal dakramen te reduceren. 

IN CIJFERS

Archeologische adviezen: 14

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 4

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN  

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De commissie (CRKC) behandelt 

voor de gemeente Midden-Drenthe 

de monumentenplannen en 

vergadert eens per vier weken. Deze 

vergaderingen vinden afwisselend 

plaats in de gemeentehuizen van 

Emmen en Tynaarlo. De CRKC was 

in de gemeente Midden-Drenthe in 

2016 als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• J.J. Battjes, bouwhistoricus

• ir. A.R. Garrelts, landschapsarchitect/

stedenbouwkundige

• H.G. Haak, restauratie architect

• drs. M. van der Heide, architectuur- 

en cultuurhistorie

• ir. A. Ritsema, architect

• A. Vos arch AvB, architect

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE

• ir. A. de Groot, rayonarchitect

• ing. R.R. Woltjes arch AvB, 

rayonarchitect / secretaris welstand

• drs. S.M. Tillema, secretaris

monumenten

Midden-Drenthe: cijfers & resultaten
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U I T G E L I C H T 

HERBESTEMMING

• De mogelijkheid voor de 

herbestemming van een boerderij 

in Orvelte tot bierbrouwerij, werd 

door de monumentencommissie 

uitvoerig verkend. De vraag of de 

realisatie van een bierbrouwerij 

met proeflokaal en winkel in een 

monumentale boerderij mogelijk 

is, stond daarbij centraal. De 

commissie beoordeelde de gewenste 

functie als passend voor de locatie, 

zowel binnen Orvelte als in deze 

rijksmonumentale boerderij. De 

toepassing van een ‘doos –in-doos 

constructie’ leidt tot minimale 

ingrepen aan de boerderij en geen 

dakramen. De adviezen van de 

commissie worden meegenomen 

in de uitwerking van een 

schetsontwerp.   


