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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van archeologie, monumenten 
en cultureel erfgoed voor de gemeen-
te Noordenveld. Daarnaast is een 
architect van Libau lid van de gemeen-
telijke welstandscommissie. Deze kaart 
geeft een beeld van onze inzet in 2013.   

ERFGOED TRUST 
Stichting Het Drentse Landschap en de 
gemeenten Hoogeveen, Noordenveld, 
Tynaarlo, Coevorden, Emmen en 
Midden Drenthe, gingen in 2012 met 
elkaar in gesprek over de oprichting 
van een erfgoedtrust. De betrokkenen 
wilden de mogelijkheden onderzoeken 
om gemeentelijk monumentaal 
vastgoed onder te brengen in een 
provinciale erfgoedtrust. Libau 
Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe 
begeleidde dit proces vanaf de start. 
De gesprekken tussen de partijen 
lopen door in 2014.

HOOFDWEG 128  
VEENHUIZEN
Langs de Hoofdweg in Veenhuizen 
staan veel woningen die zijn 
aangewezen als rijksmonument. Een 
groot deel van deze woningen is van 
hetzelfde type, de woning op nummer 
128 is de helft van een dubbele. Deze 
woning staat naast de toegang tot het 
Maallust complex en de naam van dit 
complex prijkt op de voorgevel van de 
woning.
De eigenaar van deze woning liet een 
plan maken voor een uitbreiding aan 
de achterzijde die wat vormgeving 
betreft contrasteert met het 
monument. Achterliggende gedachte 
was dat het monument in zijn waarde 
zou blijven door duidelijk te maken dat 
de uitbreiding een latere toevoeging is. 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en Cultuurhistorie kon zich wel met 
dit uitgangspunt verenigen, maar 
vond het ontwerp aanvankelijk toch 
te weinig terughoudend. De goed 
zichtbare ligging naast de entree naar 
het Maallust complex speelde hierbij 
een rol. Ook de strakke aansluiting op 
het monument werd als een bezwaar 
gezien, temeer daar de achtergevel 
nog geheel gaaf was.
Het ontwerp werd vervolgens aange-

past, waarbij de uitbreiding een meer 
sobere vormgeving kreeg, uitgaande 
van een plat bouwvolume met een 
houten gevelbekleding en een sub-
tielere aansluiting op het monument. 
De commissie adviseerde vervolgens 
positief. 
 
HOSPITAALLAAN 48 
VEENHUIZEN
In het beschermde gebied van 
Veenhuizen zijn van oudsher verschil-
lende agrarische bedrijven gelegen. 
Het bedrijf aan de Hospitaallaan 48 is 
daar één van. De agrarische functie is 
komen te vervallen en de boerderij is 
in handen gekomen van Stichting Het 
Drentse Landschap. De nieuwe eige-
naar wil de boerderij restaureren/her-
stellen en tevens herbestemmen. Het 
voorhuis behoudt een woonfunctie, in 
het bedrijfsdeel wordt winkelruimte 
ingericht met een ruimte voor de ont-
vangst van groepen in de aangebouwde 
paardenstal. In de varkensschuur 
wordt kleinvee ondergebracht en de 
grotere, vrijstaande bijschuur behoudt 
een bedrijfsfunctie. 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en Cultuurhistorie heeft met waarde-
ring kennisgenomen van het plan. Het 
plan getuigt van een zorgvuldige en 
gedegen aanpak. De commissie advi-
seerde in de paardenstal meer van de 
bestaande karakteristieke elementen in 
de indeling te handhaven en de nieuwe 
gevelpui bij de paardenstal eigentijds 
uit te voeren, dat wil zeggen zonder 
wagendeuren. 

MATSLOOT 5 MATSLOOT
Het pompgebouw en trafohuis in de 
Matslootpolder, gelegen ten noor-
den van Roderwolde, is gebouwd 
rond 1935 in een sobere interbel-
lumarchitectuur. Het reguleert de 
waterhoogte tussen het Peizerdiep 
en het Leekstermeer en is nog steeds 
in gebruikt.  Het gemaal werd in 
2009 aangewezen als provinciaal 
monument en in 2013 werd een plan 
ontwikkeld voor de renovatie ervan. 
De twee bestaande pompen moeten 
daarbij worden vervangen door twee 
kleinere pompen. Dit vraagt enige 
bouwkundige aanpassingen in het 

interieur. Aan de buitenzijde vinden 
geen wijzigingen plaats, behoudens de 
toevoeging van een nieuwe balustrade 
bij het krooshek aan de waterzijde om 
te voldoen aan de hedendaagse arbo 
eisen. Verder staat bij het gemaal een 
gaashekwerk, dat aan vervanging toe 
is. Aanvankelijk lag het in de bedoe-
ling hiervoor een spijlenhekwerk te 
gebruiken. De Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit en Cultuurhistorie heeft 
geadviseerd hiervoor een luchtiger 
aandoend staafmathekwerk te kiezen 
in een neutrale grijze kleur. Een spij-
lenhekwerk doet te massief aan en 
past minder bij de openheid van het 
polderlandschap ter plaatse.   

BRINK 14 NORG
Aan de Brink in Norg staat een 
karakteristiek en statig woonhuis met 
daaromheen een ruime tuin. Het huis 
is in 1938 gebouwd en refereert aan 
de neoclassicistische vormentaal uit 
de 19de eeuw. Het plan dat aan de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
Cultuurhistorie is voorgelegd, komt 
neer op een interne verbouwing met 
als enige externe wijziging een extra 
toegangsdeur in de rechter zijgevel. 
De commissie constateerde dat 
de waardering van het monument 
hoofdzakelijk betrekking heeft op 
het exterieur van de woning. De 
wijziging in het interieur geschiedt op 
bescheiden wijze, de hoofdstructuur 
wordt niet aangetast. De commissie 
heeft positief geadviseerd, met het 
advies de nieuwe toegangsdeur in 
detaillering af te stemmen op de 
hoofdentree in de voorgevel.

IN CIJFERS
Bouwplannen: 121 behandeld, 
waarvan 114 niet strijdig en 7 met 
aanwijsbare mogelijkheden om de 
bezwaren te kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract. 
Archeologische adviezen: 16
Keukentafelgesprekken: geen. 

Cultureel erfgoed/monumenten-

adviezen: 4

Noordenveld: cijfers & resultaten
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