
'Schitter' ontmoetingsplek van beschermd wonen
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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van archeologie, monumenten 
en cultureel erfgoed voor de 
gemeente Midden-Drenthe. In 2018 
ontwikkelden wij bovendien, samen 
met Welzijnswerk Midden-Drenthe en 
het Dorpenoverleg Midden-Drenthe, 
het project ‘Kiek oeze Streek’. Deze 
kaart geeft een beeld van onze inzet. 

PROCESONDERSTEUNING 
KIEK OEZE STREEK
Welzijnswerk Midden-Drenthe, 
Dorpenoverleg Midden-Drenthe en 
Libau ontwikkelden samen het project 
‘Kiek oeze Streek’. Verhalen van 
dorpsbewoners leidden daarbij tot de 
totstandkoming van de belevingskaart 
van de Beilervaart. De enthousiaste 
werkgroep heeft inmiddels, onder 
leiding van professionals, op basis van 
deze kaart het dorpsgebied bepaald en 
een centrale boodschap ontwikkeld. 
Een aantal verhalen wordt dit jaar 
uitgewerkt om op een mobiele 
website te worden gezet. Deze 
verhalen variëren wat inhoud betreft 
van de aanleg en het gebruik van de 
Beilervaart tot aangrijpende verhalen 
over de Tweede Wereldoorlog. De 
mobiele website is eenvoudig uit te 
breiden met nieuwe verhalen en kan 

ook worden gebruikt in combinatie 
met een wandelroute met QR-codes. 
Als alles volgens plan verloopt, is de 
website voor de zomer van 2019 
klaar voor gebruik. Daarna kan de 
wandelroute worden gerealiseerd. 
Kiek Oeze Streek is mogelijk gemaakt 
door financiële bijdragen van de 
gemeente Midden-Drenthe en de 
provincie Drenthe.

HERBESTEMMING LAGERE 
SCHOOL TOT BESCHERMD 
WONEN
De voormalige christelijke lagere 
school in Smilde is aangewezen als 
provinciaal monument. Het gebouw 
is niet meer in gebruik als school en 
de nieuwe eigenaren willen het pand 
gaan gebruiken om mensen beschermd 
te laten wonen. Zij willen daartoe 
in ieder klaslokaal een appartement 
realiseren en één klaslokaal inrichten 
als gemeenschappelijke huiskamer. 
De kenmerkende structuur van het 
gebouw, met lokalen aan een gang, 
zal hierdoor behouden blijven. De 
voormalige gymzaal wordt verbouwd 
tot woonhuis voor de begeleiders en 
het exterieur van het gebouw wordt 
gerestaureerd. 

IN CIJFERS
Archeologische adviezen: 7
Cultureel erfgoed adviezen/monumen-
tenadviezen: 7

COMMISSIE RUIMTELIJKE 
KWALITEIT EN  
CULTUURHISTORIE (CRKC)
De CRKC behandelt voor de 
gemeente Midden-Drenthe de 
monumentenplannen en vergadert 
eens per 4 weken. Deze vergaderingen 
vinden afwisselend plaats in de 
gemeentehuizen van Emmen en 
Tynaarlo.
De CRKC was in de gemeente 
Midden-Drenthe in 2018 als volgt 
samengesteld:
• H.H. Assies, voorzitter
• T.M. Tel, bouwhistoricus
• ir. M.D.IJ. Dijkstra, landschaps-

architect /stedenbouwkundige
• A.W. Siemer, restauratiedeskundige
• ing. A.T. Zondag, architect
• drs. W.M.M. van Bers, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect 
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect
• R.R. Woltjes MArch, rayonarchitect 

/ secretaris welstand
• drs. S.M. Tillema, cultuurhistorie / 

secretaris monumenten

Midden-Drenthe: cijfers & resultaten

MONUMENTENADVIEZEN
• Het munitiemagazijnencomplex 

in Nieuw-Balinge is één van de 
weinige rijksmonumenten uit 
de wederopbouwperiode in 
Drenthe. Het complex bevindt 
zich ten westen van Nieuw-
Balinge en bestaat uit meerdere 
munitiebunkers van verschillende 
typen, een wachtgebouw en 
een onderhoudsgebouw. Ook 
de terreinaanleg is beschermd 
als rijksmonument. De 

eigenaar wil in het voormalige 
wachtgebouw werkplekken, 
een mindervalidentoilet en een 
rolstoeltoegankelijke entree 
realiseren. Het gebouw wordt aan 
de binnenzijde op dusdanige wijze 
geïsoleerd dat de isolatie later 
eventueel weer verwijderd kan 
worden. De verbouwing maakt 
het mogelijk om het voormalige 
wachtgebouw op dit bijzondere 
terrein te blijven gebruiken.  

• De eigenaar van de Stefanuskerk 

in Beilen wil deze kerk volledig 
multifunctioneel gaan gebruiken 
en diende daarom een plan in 
voor de verwijdering van alle 
kerkbanken. Advisering van de 
monumentencommissie leidde ertoe 
dat enkele rijen banken herplaatst 
worden en dat de preekstoel 
blijft staan. Een groot deel van de 
kerkzaal is hierdoor vrij in te delen, 
terwijl ook de geschiedenis van 
het bijzondere interieur van deze 
dingspilkerk afleesbaar blijft.  

U I T G E L I C H T 
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